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PREFAA

Sdw< mai mwZ(i ani de ztfe de atnd Ministerial de Ins-

trueie mi-a cerut o Istorie a Bisericii Române.

Nu mai trebuie s struiu asupra nevoii ce er de a se

(hi clerului nostru i acelor persoane care se intereseaz

de Biseric, in care se cuvine a vedea una din formele

cele mai vechi i cele mai bogate ale vieii noastre naio-

nale, o carte in care s se înfieze, pe temeiu de acte

autentice, întrebuinate cu spirit critic, o istorie a dezvol-

trii Bisericii româneti, în serviciul creia stau unii i
pentru buna stare i rostul cinstit al creia au datoria

de a se ingrifi ceilali. Nimic nu poate fi mai folositor

pentru ca preoii notri s înlture anume ispite, pentru

ca ei s cultive anumite îndeletniciri potrivite cu demni-

tatea i chemarea lor, nimic nu poate fi mai priincios

pentru a-i face s îneleag marea misiune cultural, so-

cial i naional care li se impune, legtura strâns ce %

trebuie s pstreze cu poporul, cultul de art i carte cu

care sânt datori, mândria la care au drept îndat ce vor

urm bunele tradiii, decât privelitea unei viei organi-

zate, aproape milenare, in cursul creia Mitropolitii, Epis-

copii, Egumenii i aa de adesea ori i smeriii clugri
ori umilii preoi de mir au dat poporului, ei singuri

aproape, toat învtura, au înzestrat neamul cu o limb
literar, cu o literatur sfânt, cu o art în legtur cu
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IV ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

gustul i cu nevoile lui, au sprijinit Statul fr s lase

a fi
înghiii de dânsul, au cluzit neamul pe drumurile

pmântului fr a-i desface ochii dela cer i au ridicat

mai sus toate ramurile gospodriei româneti,— dând is-

toriei noastre crturari, caligrafi, sculptori în lemn, ar-

gintari,, oameni de Stat, ostai, mucenici i sfini.

Dac o parte din lucrrile mele nu m'ar fi pregtit

pentru sarcina de a scrie Istoria Bisericii româneti, dac
ele nu mi-ar^ fi pus la îndemân un material adunat

laolalt, criticat i adus în legtur cauzal, n'a fi pri-

mit sarcina ce rhi se fcuse onoarea de a mi-o încredina.

Chiar aâ îns, având, dela început, orientarea cuvenit i
elementele de informaie cerute, am simit dou greuti,

pe care nu le-am putut birui pân astzi, când lucrarea

de mult fgduit i pus la cale poate s apar.

întâiu er nevoie s vd un foarte mare numr de m-
nstiri i biserici, Cele mai însemnate i vestite aveau

s-mi deâ lmuriri biografice i note artistice de care nu
poate fi lipsit acela care voiete s sene, nu o cronic a

diferitelor eparhii, confundate in aceiai seric monologic,

ci o istorie a vieii bisericeti aa cum ea se revars pe

trâmurile ce trebuie s fie in chip firesc atinse de dânsa.

Dar aveau interes i micile biserici ori schituri de sihastri,—
pe de o parte pentru tirile neateptate pe care le pot d,
ins mai ales pentru a se cpta întipârirea rosturilw

poporale întinse i felurite ale Bisericii pe care aveam s'o

urmresc.
• Aceste cercetri mi-au cerut mai muli ani de zile, i
am gsit înc, din fericire, timpul material s le între-

prind, neavând atunci grelele i multele ocupaii care m
in pe loc astzi.

O a doua greutate sttea in caracterul însui al subiec-

tului. Ce poate fi
pentru istoricul ei, pentru istoricul ro-

mân al ei, Biserica noastr*? forme bisericeti deosebite

au fost necesitate de fiina a dou Principate pentru viaa
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politic a neamului nostru. Biserica metroj)olitan a Mol-

dovei a avut alte condiii adesea decl Biserica metropo-

litan a erii-Bomâneti, care alctuia i aceasta un or-

ganism bine hotrât. In al doilea rând, inuturile desf-

cute, prin nenorociri i fataliti istorice, de cele dou teri

au avut din clipa sfâierii alte alctuiri, in legtur cu

interesele i datinele Statelor cuceritoare. In al treilea rând,

Ardealul, Banatul, prile ungureti nfau avut a face decât

in anume puncte i trector cu organizaia politic a Bo-

mânilor liberi, i viaa lor bisericeasc s'a gsit deci in alt

cadru i supt alte înrâuriri. Ln sfârit împrejurrile in

legtur cu ocupaia austriac la începutul veacului al

XVIII-lea au dat acelor provincii ale românismului, înc
o form bisericeasc, a Biseiicii unite, in legtur cu Borna

i îndreptat mai adesea dumnete fa de vechea Bi-

seric ortodox a Bomânilor de peste mmii.

Se pot cuprinde toate aceste dezvoltri in una singur f

Din punctul de vedere strict bisericesc, cu greu. Când

ins un mirean, care pune terneiu înainte de toate pe ros-

turile fiinei naionale, ica asupr-i, cu respectul cuvenit

i cu silina ce trebuie pentru a înelege ideile cluzitoare

ale eroilor si, scrierea Istoriei Bisericii româneti, el poate

gsi, det nu fr mari greuti, calea potrivit. Prin

scrierea t Istoriei poporului românesc» publicat in limba

german, ca i prin * Istoria Bomânilor pentru poporul

românesc» aed c am putut dovedi c, peste hotarele fr
trinicie ale formelor politice, se poate scrie o istorie a tu-

turor Bomânilor, inlânuindu-se acele fenomene politice

care au în adevr însemntate, prin izvorul comun al cul-

turii,— cultur de tradiii sufleteti, de obiceiuri economice

i agrare, de drept românesc, de limb, întrebuinat pe

rând in cântec i poveste, in carte biscriceas i predic,

in poezie, istorie i cugetare liber.

i, când are cuieva numai viata bisericeasca înaintea

oelnlor, unitatea, fr care nu se poate serie nicitnlata o

DigitizedbyG00gle



VI ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

carte adevrata—, legtura strâns, înelegerea deplin,

lumina i viaa, organizaia nu se pot afl pe alt cale.

Istoria bisericeasc a Românilor const — i exist in aceast

calitate — din necontenitul joc de înrâuriri culturale, de

micri in domeniul ideilor, de schimburi de contiin, de

colaborare pe teren cultural— cu inta religioas osebitoare,

în tot cuprinsul neamului. E urmrirea pe baz naional,
în hotare naionale, in condiii sufleteti naionale a leg-

turilor acelora dintre oameni, ca suflete vii rspunztoare,

druite cu nemurire, i fiina dumnezeiasc venic din

care ele pornesc dup invâ{tura revelat cuprins in

crile sfinte i lmurit prin apostoli, prin Sfinii Prini
i prin teologii celor d'intâiu timpuri.

Astfel am îneles menirea mea; aceast concepie mi-a

impus-o subiectul însui când s'a desfcut înaintea mea, i
eu am cutat a-i d expresie in aceast carte.

Muli vor dori alte judeci, în anumite momente ale

dezvoltrii vieii noastre bisericeti. Fiindc îndrznesc a

se deosebi în felul lor de credin i închinare, teologii

trebuie s struie mult asupra legitimitii acestei deosebiri.

Fiecare din punctul su de vedere poate aduce argumentele

sale, i credincioii sânt obinuii a le primi. Ele nu pot

avea îns aceiai valoare pentru cel care a prins o via
i o urmrete fr alt principiu decât al constatrii rb-
dtoare, aa cum înaintea lui se desfur cursul ideilor

i al împrejurrilor. Fa de adevrurile credinei, adesea

tâlcuite in feluri ce nu se asamn, punctul su de ve-

dere îl are i neamul cared Bisericii un caracter naional.

Un conflict se întâmpin adesea intre rigiditatea doctrinei

i relativitatea primirii ei de acel neam, fr de care pri-

mire însi ideia Bisericii naionale dispare. Istoricul vede

acest conflict; el nu se d de o parte sau de cealalt,-

intre altele i pentru aceia c din acest conflict tocmai se

desface o form particular a vieii, pe care el trebuie s'o
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zugrveasc, form care intete nestrmutat la cer, dar

ii are, i trebuie sâ-i aib, rdcinile in pmânt. i,
când ramurile se rsfir sus, el nu va inea atâta soco-

teal de aceast dezbinare, atunci când vede acelai trunchiu,

aceleai mijloace de hran din acelai pmânt, i când tie

c in aceiai clip dup aceleai legi i ramurile cele mai
deprtate vor avea aceleai flori i vor d aceleai roade.

Laude nu atept, i n
fam nevoie de ele. De un lucru a

dori s fiu cruat, de acele procese cu privire la am-
nunte, care nu scad o carte, ci arat punctul de vedere

sczut al specialistului care se improvizeaz judector. De
orice adausuri i observaii competente voia inea seam
ins la o ediie viitoare, — dac se poate atept aa ceva

in împrejurrile actuale, înc aâ de nenorocite.

N. Iorga.

26 Octombre 4908.
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INTRODUCERE

I.

începuturile vieii cretine la Dunre.

Românii se coboar din amestecul autohtonilor, adec al

btinailor Iliri i Traci, vechii locuitori ai peninsulei bal-

canice, motenitorii, sau, am putea zice, motenii ei, cu

elemente din Imperiul roman, cari, de seminii deosebite,

se deprinsesem a vorbi limba latin a poporului de jos.

Tracii i Ilirii au trit i au murit, afar de excepii rare,

in legea lor pgân. Aceast lege cuprindea închinarea

puterilor naturii: cerul înainte de toate, cu lumina zilei,

început al tuturor lucrurilor i venic îndemn la via, dar,

în acelai timp, credina, nespus de puternic i gata de orice

jertfe, în viaa venic a sufletului omenesc. Aceti strmoi
mai btrâni ai neamului nostru n'aveau, dup cât tim, nicio

închipuire de Iad i de Raiu, lcauri de petrecere dure-

roas sau senin i rspltitoare a sulletelor desfcute din

trectorul trup pmântesc ; ei nu se ateptau la o judecat

a lui Dumnezeu asupra faptelor svârite în via, o jude-

cat de pe urm care s despart pentru vremi fr sfârit

pe vrednici de nevrednici i pe cei buni de cei ri. Ki erau

siguri îns c dincolo de nori i de albastrul vzut al

cerului este sla de venicie netulburat pentru ostaul

bun, pentru femeia gospodin, care a dat feciori voinici
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ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

neamului, pentru toi cei ce au murit fr s-i fi înjosit

mândria i s-i fi ptat cinstea. Cu deosebit râvn doriau

de aceast împrie a cerurilor ; cel ce se ntea era cinat

în leagnul su pentru suferinele care-1 ateptau, iar

înaintea mortului se cântau cântece de bucurie pentru izb-

virea lui din ncazuri i intrarea lui în fericirea ce nu mai

are margeni. i, când neamul voia s trimeat la cer un
sol cu veste de durere i cu chemare de ajutor, fiecare era

vesel s fie ales de sori pentru a fi zvârlit prin aierul

sfânt al zilei i, czând, s moar în vîrful sulielor ce-1

ateptau, jos.

Colonitii adui de Traian, întemeietorul Daciei romane,

ca i aceia cari, înainte de dânsul, se aezaser în provincii

mai vechi ale Romei cuceritoare, Iliria i Moesia, veteranii

din legiunile care, acuma, nu mai aveau un caracter curat

roman, din punctul de vedere al neamului,— erau pgâni în

cea mai mare parte. Acest pâgânism n'aveâ a face ins, în

de obte, cu pgânismul rafinat, filosofic, al oamenilor înv-

ai din Imperiu, cari-i hrniau sufletul cu vechea filosofie

elenic, tlmcind în abstraciile ei sublime vechile super-

stiii i legende, vechile alegorii naive ale popoarelor de pe

malurile fericite ale Mrii Mediterane. Tot aa de puin
smnâ cu acel cult italic primitiv ce consista din închi-

narea simpl a bunilor zei cari ocrotesc plugria. Pgâ-
nismul acestor locuitori mai noi ai terilor dunrene erâ

alctuit din dou elemente : unul formal i celalt real, adânc

înrdcinat în suflete, pe care le stpâniâ cu desvîrire.

Elementul formal erâ cerut de Stat i datorit lui de fiecare

bun cetean, de fiecare supus credincios i recunosctor

al împratului ce d pace i ocrotire, de fiecare «patriot»,

am zice astzi : oricine trebuia s aduc în tabr, în piaa

public, în cuprinsul luminos al templelor, jertf zeilor

militari, zeilor sprijinitori ai împriei, zeilor cari, înainte

de a se urca în Olimpul plin de oaspei al oficialitii, avuser

pe pmânt fruntea încins cu laurul Gesarilor i, în sfârit,
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ÎNCEPUTURILE VIEII CRETINE LA DUNRE 3

— adec mai ales— , zeului care sttea în acea clip pe

Scaunul împrtesc. Atâta cerea Cârmuirea, i orice ar fi

-crezut ceteanul roman în sinceritatea i intimitatea vieii

lui, orice ar fi svârit el între preii casei lui nu mai

priviâ pe dregtorii împrteti.
Cu atâta îns, cu formulele, gesturile i actele prevzute de

legile i regulamentele din departamentul de Stat al Religiei,

-nu se satur sufletul omenesc, care, în ceia ce privete cre-

anele religioase, cere lucruri minunate i mai presus de în-

chipuirea obinuit, cere amestecul necontenit, nevzut, i mai

.ales vzut, al zeilor in micarea si cluzirea lumii, cere mi-

nuni i farmece, tain i revelaie. Astfel la aceti Romani, de

obârii foarte deosebite, aveau o mare trecere, nu fabulele

iveclii ale Laiului, ori zimbitoarea mitologie armonioas a

flelladei, ci miturile slbatece, sumbre, orgiastice, pline de

zgomot, de desfrâu, de dureri mari i de bucurii supra-

omeneti ale Asiei ptimae i superstiioase, de unde au

venit pe rând toate beiile i toate enlusiasmele. De aceia

pietrele de mormânt ce s'au gsit pân astzi între hotarele

Daciei sau ale Moesiei pomenesc adesea, ca ocrotitor dincolo

de mormânt, pe marele zeu Mithra, care se bucur de

.sângele jertfelor revrsat în groap, pe zeia Isis, a tainelor

{Egiptului milenar, pe o sum de zei mruni ai Asiei Mici

i ai Siriei.

Pentru taina cuprins în ele, pentru jertfa lui Dumnezeu
fcut om, prigonit, btut cu vergi, înepat cu sulie, adpat
x>u oet i mort de moartea ruinoas a crucii tâlharilor,

jpentru fgduina unui cer de panic fericire se rspân-

dise între aceiai coloniti si veterani, chiar din ceasul d'intiu,

.cretinismul, venit din aceleai pri ale Asiei apropiate,

tEl mai vorbiâ srcimii, din care mai ales se alctuiau

jocuitorii cei noi ai provinciei, prin învtura dreapt a

.egalitii oamenilor intre sine, ca fii ai aceluiai Dumnezeu-

printe, ca frai menii s duc o freasc via de iubire

Tintre sine, prin sfaturile de iertare a greelilor, pentru care

3$2i de adese ori omul e atât de puin vinovat i rspunztor,
* * Digitizedby VjOOQIC



ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

prin pilda vieii comune, în aceiai cas, dac se poate, la

aceiai mas, cu aceiai vistierie, la care ajutase fiecare dup
mijloacele sale. Cu cât cretea numrul mrturisitorilor, al

martirilor, cari nu se mulmeau s cread intr'un singur'

Dumnezeu, in Treimea prin care se înfieaz Fiul dum-
nezeiesc, jertfit pentru pcatele oamenilor, ci simiau o

datorie, i, înc mai mult, o bucurie deosebit, s proclame

aceast credin, refuzând jertfa legal i declarând, în auzul»

tuturora, învtura cea oprit, gata s primeasc apoi

loviturile i moartea, prin care se încununa viaa de pe

pmânt i se deschidea triumfal cealalt, — cu atâta se

îmbulzea lumea roman la altarele mrunte, de piatr aspr,

la chipurile simbolice ale mielului blând, purtând crucea'

suferintii, la catacombe i alte peteri i ascunztori ale'

cretinismului prigonit pentru c, singur între toate legile r

nega cultul oficial i rniâ în inim Statul însui.

Traian sa vzut silit s orânduiasc urmrirea cretinilor'

din Asia Mic, nu pentru credina lor, ci pentru rebeliunea

fi împotriva codului religios al Imperiului. Din Asia Mic f

unde un om ca Pliniu-cel-Tânr, frunta intre crturari r

era silit s loveasc în cretini, veniser destui coloniti in

prile Dunrii. tim ce putere a cptat religia lui Hristos-

mântuitorul de oameni în Galia, de unde iari venir oaspei

in numr mare. Dalmaii, cari ddur lucrtori pentru mi-

nele de aur i de argint ale Daciei, veniau dintr'o provincie

cunoscut pentru vechimea trecutului ei cretin *. De

alminterea, ((biserici» cretine, tovrii religioase secrete,

cluburi revoluionare religioase, întemeiate dup modelul

celor iudaice, foarte vechi, erau rspândite de-a lungul

tuturor drumurilor de nego, i orice negustor, orice cltor'

convertit la cretinism, avea ca o datorie sfânt s câtige,

în cursul tuturor drumurilor sale, adereni noi la credina sa.

Marea e priincioas i circulaiei mrfurilor si strbaterii

ideilor. Astfel, înc de curind, Dobrogea de astzi, zis pe*

1 Diehl, Kn Mediterdiirr, p. 32 i urmtoarele.
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Începuturile vieii cretine la dunre

.atunci Scythia Minor, ara cea mic a Sciilor, avu cretini

în porturile ei, destul de înfloritoare, dela Pontul Euxin,

Marea Neagr a noastr. în veacul al IlI-lea poate, în al

IV-lea de sigur, cretinii acetia din Sciia Mic îi avur
alctuirile i bisericile lor, pe urma crora dm, prin s-

,
pturi, in timpurile noastre. Spre acest erm se îndrepta

îns dela sine o bun parte din viaa economic a Daciei

i a Moesiei, i, în legturile dese pe care le aveau negustorii

•din porturi cu locuitorii oraelor din interior, cretinismul

trebuia s foloseasc, rspândindu-se i mai mult 1
.

Nici Dacii, nici ceilali Traci i câi Uiri mai erau ne-

romanisai nu puteau s rmâie în afar din fria cretin

.ce se înjgheba tot mai bine pe pmântul lor. Legea cea

nou se potriviâ în multe privini cu legea lor cea veche,

pe care stpânii cei noi o rspinseser la sate i cutaser
s'o nimiceasc 3

. Aceiai sete de jertf, acela despre pentru

via, scurt loc de ispire din care ai datoria s pleci cât

,mai curând, aceiai râvn pentru lcaul ceresc al veniciei

sigure, aceiai credin într'un singur Dumnezeu de lumin,

aceiai tain i aceiai frie. Astfel semnul crucii îl fcur
tot mai des degetele aspre ale ciobanilor i vântorilor,

ale plugarilor i pribegilor rtcitori din neamurile surgu-

nite prin sate i ctune, care îns stpâniser odat penin-

sula balcanic.

în cretinism ca i în limba latin vulgar, a obtii

poporului, gsir învingtorii i învinii, stpânii noi i cei

vechi ai acestor locuri, acea unitate sufleteasc ce cores-

pundea unitii politice rezultate din cuprinderea in mar-

genile aceleiai împrii, i trebuia s-i corespund pentru

1 Brourile arhiepiscopului catolic Netzhammer cuprind folositoare

observaii cu privire la antichitile cretine din Dobrogea. V. mai ales

aceia despre Axiopolis i Troesmis.

a De aici : pâin lela paga hus, locuitor în sate. Tot nâ i in alte

limbi neolatine. Cuvântul a fost împrumutat dela Homarii de alte nea-

muri ; d. ex. ungurescul pojihiy.
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ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

ca din cetenii i supuii aceluiai Stat s se formeze pe
încetul unul i acelai popor, care e al nostru.

Legea cretin era i prigonit i sfioas prin sineînsir

despreuitoare de publicitate, negligent în scris i spat
inscripii. De aceia, pe când pgânii iese la iveal cu ale

lor, cretinii nu ni-au lsat putina unei recolte i pe

acestlalt câmp. S se mai adauge, pentru a lmuri aceast1

lips, i faptul c bogia celor d'intâiu li îngduia chel^

tuieli de pomenire pe care srcimea obinuit a cretinilorT

nu numai c n'aveâ de ce s le fac, dar nici nu putea»

s le poarte.

în limb îns au rmas dovezi despre vechimea creti--

nismului romanesc, care, departe de a fi împrumutat dela'

neamuri mai nou în cultur decât noi, ca Bulgarii, a fost

unul din mijloacele prin care sa întemeiat poporul nostru

al Românilor. Astfel divinitatea unic, stpânitoare i fp--

tuitoare singur a lumilor, e însemnat, prin unirea a dou
cuvinte latine, Dumnezeu; Mîntuitorul, Chrislus, e Crestr

de unde derivatul cretin — necredinciosul fiind $agn, «pa-

ganus»; pentru religia cea nou se pstreaz cuvântul vechiu f

din vremea când Statul hotriâ i în cele sutleteti, lege 1
.

Sfinii, ridicai mai presus de ceilali cretini ce au fost,

prin viaa lor de buntate, de ajutorare a oamenilor, de

mrturisire a credinei cu fapte, au la noi nume care arat

originea lor latin : Sânziene, Sânziana, Cosânzeana, Sântion

(Sf. Ioan), Sântmria, Sâmpietru, Sângiordz, Sânvsiiu i*

Sânmedru (Sf. Dumitru), Sânnicoar (Sf. Nicolae), îndreiu,

—

din vechiu, de bun sam : Sântîndreiu ; Sântoader. Colinda*

viul e i el roman. Latin e i înger, din angelus. Locul de

adunare al credincioilor, dup biruina ultim, in vechiul'

sla al autoritii profane, cucerite sau izgonite, se chiam*

beserec, biseric — din «basilica», i semnul credinei celei'

nou sun ca în latinete: etnice. Popa sau preotul (lat.

1 V. i Sextil Pucariu, în n-1 jubilar al ((Candelei» din Cernui,
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CELE D'lNTÂIU ORÂNDUIELI BISERICETI

popa, presbyter) fac slujb. Serviciul divin, slujba dum-
nezeiasc nu era înc destul de bine aezat in cele d'ia-

»

tâiu timpuri ca s se fi putut transmite din ele numiri la-

tine ; serbtoarea e îns din comoara latin a limbii, care a

dat nume i pentru soroacele postului : câlegi, crnelegi,

lsat de sec, miezipresimi i pâresimi; este discuie în

privina originii cuvântului Crciun, pe care unii mai noi

caut a-1 deriva din grecete chiar 1
, dar nu poate fi niciuna

cu privire la originalul latin al cuvântului Pati i al cu-

vântului Rusalii; serbtoarea din fiecare sptmân, Du-
mineca, e «dominican. Botezul ca i cuminectura, dou
din numele tainelor cretine, sânt iari venite din latinete 2

.

II.

Cele d'intâiu orânduieli bisericeti în prile noastre.

Pân Ia Constantin-cel-Mare, care, printr'un ir de m-
suri, luate cu un deosebit sim politic, ajunse a da Impe-

riului o form religioas cretin, nu putea fi vorba la

Dunre, unde implantarea cretinismului era mai nou, de

aezarea unei ierarhii a legii care lupta cu toat puterea

hotrâtoare a oficialitii. Cretinism fr episcopi canonici

a fost cu putin aici i peste o mie de ani dela aceste

timpuri întunecoase, cu atât mai mult atuncea: religie

prins dela o bucat de vreme în forme stricte i sfinte,

imutabile i eterne, el a putut tri, în anume locuri i îm-

prejurri, pân foarte târziu i fr ele. Darul hirotoniei,

rpunerii mînilor» asupra preoilor i darul sfinirii lca-

urilor sfinte — sarcina cercetrii lor are mai puin in-

1 Densuiami, Histoire de la latujue roumainc, I. pp. 251-2; Cont'.

Ut., 1903, p. &40; Iorga, Geschichte des rumauischeu Volkes, I, p. 222.

2 V. G. Chiu, in Columna lui Triau, 1882, pp. 425 i urm., 007

yi urm.
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ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

senintate i se las dese ori la o parte— le exercitau atunci

preoi mai btrâni i singurateci, clugri vestii pentru

evlavia lor. în acest timp, de alminterea, episcopii— al

cror nume e nou — cei vechi ziceau piscup i, slavo-

nete, Vldic, «stpân» — , se alegeau, cum se tie, de ce-

tenii unui ora, de poporanii unei biserici, i ei puteau fi

ridicai oricând din rândurile mirenilor, fr a fi sfinii
a 'mm

mcar în forme canonice reale.

Astfel de pstori sufleteti au fost, neaprat, din cele mai

deprtate timpuri, în oraele vecine cu noi, care.s'au mai

pstrat dup retragerea dregtorilor i a legiunilor din Dacia,

adec în oraele dela Mare si în cele dela Dunre, ceia ce

înseamn de pe malul drept al acestei ape. Ei nu par s
fi existat îns la venirea în prile noastre a Goilor, cari

erau înc, în clipa nvlirii, pgâni, de i episcopul Teofil

al «Goilor» iea parte la sinodul ecumenic din 325. Goii

aveau îns în mijlocul lor un mare numr de robi . luai

în cursul expediiilor prdalnice pe care le fceau pe Mare

în Asia Mic, provincie cretin clasic. Dintre acetia s'a

ridicat Ulfila, care a dat barbarilor cretinismul arian,

eretic fa de hotrârile sinoadelor chemate, patronate i
presidate de împrai. Pentru ai si Ulfila, care a tradus

Biblia în limba gotic i a întemeiat astfel literatura ger-

man, e un om mare. Pentru noi i alctuirile noastre

bisericeti el are îns numai însemntatea c a strmutat

la arianism pe cea mai mare parte din cretinii, fr deose-

bire de naie, cari locuiau în prile dunrene. Pe urma
lui gsim în marea cetate a Durostorului, Drâstorul scrii-

torilor notri mai vechi i Silistra de astzi, un episcop

arian, de origine latin îns, cum îl arat numele, pe

Auxentius; el a scris i viaa lui Ulfila care, 1-a învat
i i-a dat i darul episcopal 1

.

Arianismul dunrean i balcanic, sprijinit pe puterea Go-

1 V. Auxentii Dorostorensis epistula de (ide, vita et obitu Wulfilae,

de Friedrich KaufTmaim (tes; Strassburg, 1899).
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CELE D'lNTÂIU ORÂNDUIEU BISERICETI

ilor, a cror partid pgân, represintat prin Atanaric

judele, prigonitor de cretini — atunci se pomenesc pe p-
mântul nostru mucenici, ca Sava i Nichita, cu nume
latino-greceti — , a durat cât i aceast stpânire. Cu Alarie,

Goii de Apus sau Visigoii s au strmutat, fr a lsa urme

de niciun fel, în Italia : tot aa au fcut apoi i Ostrogoii,

supt regele Teodoric, care sttuse un timp, in tinerea sa,

la Novae, Sitovul din zilele noastre, patria mucenicului

Lupus, unde, iari, a fost, neaprat, i un al doilea episcop

arian, pe lâng cel din Durostor, i unul i altul liind

pentru amândou malurile Dunrii. La anul 5(X) arianismul

îi încheiase stpânirea în aceste inuturi.

Imperiul îns nu putea s stpâneasc de fapt în asemenea

deprtate pri de margine, i astfel erâ i domn în ale

lumii episcopul, mai mult sau mai puin ortodox acuma,

i în stare s mearg la sinoadele din oraele mari ale

Rsritului, unde se hotriâ, dup placul împrailor schim-

btori, normele credinii. Ce traiu duceau astfel de episcopi

dela hotare tim dup Viaa Sf. Severin, care a pstorit in

Panonia, cu puin timp innainte de cderea Romei supt

Odoacru regele herul. El are grija oraului, care e în adevr

al su, supt toate raporturile; ehiama poporul, îl judec,

11 pedepsete, îi d sfaturi politice ; scrie ctre regele barbar

vecin, îl spovedete, îl lecuiete, îl face s respecte legea

cretin, în care acesta nu crede : dar mai ales, pe lâng atâtea

dovezi de înelepciune, face minuni i împarte preziceri,

pentru toi i pentru toate. Prin el se mai ine în astfel

de locuri ameninate ceva din gospodria, din pacea, din

limba, din cultura Romei, izgonit ca stpânire de ctre

barbari, cari, ei, nu tiu s stpâneasc, ci numai s stoarc

i s apese in vechi forme naive si crude.

Ca i în Naissus, Margus i Viminaeium din regiunea

sârbeasc, în Sirmium i Singidunum dela Sava si Drava,

In Serdica, Sofia i Odesso3-Varna din prile bulgreti,

episcopii hotresc toate i h\mr<rgint>a moesic, la Nicupolis

DigitiizedbyG00gle



10 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

pe Iantra, la Novae, la Durostor, unde se întâlnete i un
nou mucenic, Emilian *. Ei rmân ortodoxi în acest veac al

V-lea când împraii apleac spre doctrina eretic nou a

lui Eutyches, monofisitismul. în pstrarea tradiiei aa cum
o hotrâse mai de curând soborul din Chalkedon, aceti

episcopi sânt sprijinii de poporenii lor i, ceia ce li folo-

sete mai mult, de soldaii luai din mijlocul lor pentru

aprarea de barbari, cari roiesc înc dincolo de Dunre, a

acestor ceti 2
.

Gel d'intâiu împrat de Rsrit, care, cucerind o bun
parte din malul stâng al Dunrii, încearc a cuprinde în

forme strict ierarhice acest separatism bisericesc, e marele

Iustinian, la jumtatea veacului al Vl-lea.

înc înainte de a li înlturat stpânirea Ostrogoilor în

Italia, in 535 Iustinian iea arhiepiscopului de Salonic, vi-

cariu statornic al Scaunului roman in prile dunrene i
balcanice, care se ineau înc de acesta, situaia sa de su-

prem cap bisericesc i o d unui nou prelat, a crui re-

edin o statornici el la Tauresium, locul su de natere,

numit de el, ca restaurator, Prima Iustiniana.

Aceast arhiepiscopie n'avu îns mai mult viitor decât

însi stpânirea cea nou bizantin la Nordul Dunrii.'

Peste câtva timp, Patriarhia constantinopolitan, legat în

dezvoltarea ei de Imperiul de Rsrit, smulgea Romei drep-

turile ei asupra acestor provincii.

Nu trebuie s se cread îns c aceast lisurpare, po-

trivit, de altfel, cu situaia geografic si cu oale celelalte

împrejurri, ar li avut efecte reale asupra vieii bisericeti

din prile noastre. Infiltraia slav a rmas i ea fr re-

sultate deocamdat. La noi ca i in Panonia, barbarii cei

noi putur cunoate i primi, in mare parte, cretinismul,

1 Chron. Pascale, I, 549.

2 V. Marcellinus Gome* i Victor Toiuionensis, la Mommson, Auctoves

antitjtiissimi, pp. 98-9, 199. Gf. a inea (n-schichte des rum. Vulktis, Ir

p. 102 (unde e de scos numele lui Vitalian).
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CELE D'lNTÂIU ORÂNDUIELI BISERICETI 11

pe care îl duser cu ei in peninsula balcanic, unde gsir
un i mai puternic substrat cretin. Astfel i dincolo de

hotarele stpânirii de fapt a Bizanului, aceiai religie, re-

prezintat de episcopii dunreni, uniâ pe locuitorii deose-

bitelor teri. Aceti episcopi pstrau, de alminterea, rostul

lor de cârmuitori în orae, i, in veacul al Vll-lea, când, supt

împratul Mauriciu, Romani din Constantinopol i barbari

dela Dunre erau în venic lupt, episcopul de Novae

avu aceiai situaie ca odinioar Sf. Severin sau episcopii

sârbi în vremea nvlirilor hunice' 1
.

O schimbare a condiiilor religioase în prile locuite de

Români se petrece numai atunci când Bulgarii uralo-altaici,

venii, spre sfâritul veacului al Vll-lea, prin Sciia Mic in

mijlocul Slavilor mesici, trec la cretinism, în form latin

întâiu, apoi in cea fireasc rsritean, supt arul Boris,

botezat acum Mihail, la sfâritul veacului al IX-lea.

Biserica ceâ nou a Bulgariei cretine prin voina stpâ-

nitorului ei, n'aveâ o organizaie deplin ; un episcop sttea

pe lâng ar, care începea s aib ambiii mai înalte.

Despre fiinarea episcopiilor dunrene sau despre cei cari

ar fi ocupat Scaunul lor de pstorie, n'avem nicio tire. în

ce privete pe Români, cari se pot privi acuma ca un popor

cu totul format, ei pstrau i mai departe legturile lor

bisericeti cu malul drept al Dunrii. Dela un timp, Biserica

bulgreasc i-a avut crturarii i caligrafii ei, cari imitau,

dup putin, strlucita via cultural a Bizanului grecesc.

în slova cea nou, zis cirilic, începu a se scrie prin aceste

inuturi care pân atunci sttuser în afar de hotarele

civilizaiei bisericeti, ce erâ pe atunci i civilizaia de

cpetenie.

Totui, si în zilele mai luminate ale Tarului Simion, care

cuta i ndjduia s ajung împrat in Constantinopol,

Biserica Bulgariei erâ însi prea slab in ceia ce privete

1 Teofilact, ed. Bonn, pp. 273-5 i Teoiari, pp. 423-5.
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12 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

viaa cultural pentru ca s poat determina la noi înce-

perea unui curent de cultur slavon împrumutat. De
bun seam c atunci au ptruns la noi cuvintele slave sau

alavo-greceti care numesc prile slujbei, crile întrebuin-

ate în ea, felurile rugciuni i cântri, în scurt, toate

.amnuntele bisericeti. Dar într'aceasta i învarea pe de

rost a Cremului, a Tatl-Nostrului, a unor «molitfe» mai

obinuite în limba slavon, aa cum o vorbiau pe atunci

Bulgarii slavizai, se încheie înrâurirea exercitat asupra

noastr supt raportul bisericesc de vecinii de peste Dunre.
O stpânire politic a lor asupra noastr, care ar fi crescut

înrâurirea, n'a existat, cu toate c muli învai, strini i
fomâni, cred într'însa. erile noastre erau atunci acoperite

de mlatini i pduri, i cele câteva sate ascunse în poiene

«iu erau in stare s aâe pofta de cucerire a nimnui.
Trebuie s spunem c raza culturii mai înalte se opriâcu

totul la hotarele noastre.

. Când împratul Vasile, zis Bulgaroctonul, fiindc a mce-
lrit Bulgari cu miile, mântui,— supuind regiunile apusene,

unde se adpostiser cei din urm aprtori ai neatârnrii,—
€U supunerea, cu distrugerea Taratului bulgresc, el trimese

,(1019) un arhiepiscop grec, Ioan, în Bulgaria, în Capitala

ultimilor ari de Apus, Ohrida, i organiz din nou, cu
prelai din Bizan, Biserica terii supuse. Avem actul lui de

orânduial (1020), i din el se vede limpede c prile noastre

erau în strâns atârnare ierarhic de episcopii din Silistra i
Vidin, cari înlocuiser pe cei din aceiai Silistr-Durostorum,

din Novae i din Viminacium 1
.

Astfel, preoii notri fcur, în veacurile al Xl-lea i al

Xll-lea, drumul la aceste dou centre bisericeti bizantine

pentru linia Dunrii bulgreti, întocmai aa precum ur-

maii lor fceau acelai drum în veacul al XVIII-lea, când

mai ales Vidinul împriâ hirotonii ieftene dup rspun-

1 Byz. Zeitschrift, II, pp. 42-6.
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CELE D'lNTÂIU ORAXPUIELI BISERICETI 13

derea unei taxe fixe i învarea, mai mult sau mai puin

neîndestultoare, a câtorva rugciuni strine.

nou er pentru Biserica noastr începe, in sfârit, cu

întemeierea celui de-al doilea Stat bulgresc, al Asnetilor.

Nu e nicio dovadc el ar li cuprins în sine i pri de dincoace

de Dunre ; luarea-aminte a împrailor era îndreptat, de

alminterea, nu asupra smârcurilor i pdurilor de slcii de

pe malul stâng al Dunrii, ci asupra bogiilor i strlu-

cirii Bizanului. Totui de episcopii bulgari dela Dunre din

aceasta nou epoc, numii de Patriarchul din Târnova, care

a fost recunoscut, o clip, de Papa, au fost mai strâns legate

judeele romaneti din apropierea râului i, prin ele, Bomânii

din inuturile celelalte. Acum mai ales a ptruns la noi

influena slavon in Biseric, precum in« aceiai epoc s'a

întins o influen bizantino-slav asupra Statului.

Ca punct prin care s'a fcut în cea mai mare parte în-

râurirea trebuie s se însemne Taratul bulgresc separatist

care se întemeiaz în prile Vidinului la sfâritul veacului

al XIH-lea, dup ce se încheie irul marilor împrai i
începe, odat cu decadena, i sfrâmarea împriei. Pe

acolo, in regiunea din stânga Oltului, unde pân pe la 1300

a fost un Voevodat deosebit, a ptruns curentul de cultur

religioas bulgresc, care se desfcuse el însui din largul

fluviu, cu deprtate izvoare, al culturii ortodoxe bizantine.

în curând ius nvlirea turceasc erâ s schimbe multe,

ji, între altele, ea a sfrâmat vatra acelei culturi din Târ-

nova, unde un patriarh Eftimie întemeiase o coal vestit

§i a risipit în toate prile ilaerile, din care sa aprins

apoi foc i pe vatra noastr. Iar, in acelai timp, episcopiile

bulgreti rmaser aa de îngustate in rosturi i venituri

dup ce subaii turci se aezar în reedinele boierilor

bulgari, guvernatori de provincii, încât ei fur bucuroi s
se strmute la noi, cu situaia lor ierarhic, cultura i
talentele lor.
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14 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Astfel se ajunse, cu treizeci de ani înnainte de ultima

luare a Târnovei de ctre Turci, la intemeiarea celei d'in-

tâiu episcopii canonice a Romanilor, cari pân atunci, în

Domnia cea nou «a toat ara-Romneasc», format puin
dup anul 1300, ca i în prile supuse înc Ungurilor i
Ttarilor (Ardealul, prile ungureti i viitoarea Mol-

dov), avuser numai Vldici-egumeni, stand prin lo-

curi ferite, în schituri de lemn, unde-i cuta evlavia oame-

nilor ca i nevoia clericilor de a cpta, din manile lor,

necanonice, de sigur, dar singurele întinse spre binecu-

vântare, hirotonia. De astfel de episcopi e vorba când la

4234 Papa se plânge c in episcopia sa româneasc, a

Cumanilor, — cum vom vedea în prile Buzului, Putnei

i Bacului — , <l falii episcopi», jiseudo-episcojri, zice scri-

soarea, ai Românilor au ispitit la ei i pe «unii din regatul

Ungariei, Unguri ca i Germani i ali catolici, cari vin la

ei ca s pmâie statornic i alctuiesc unul i acelai popor

cu Românii», adec locuitorii târgurilor de munte pe care

strinii de alt lege le intemeiaserâ de curând 1
.

i Zimmermann-Werner, Urkuurlvnhuclt, I, pp. 60-1 : «a quibusdam

pseudoepiscopis Graecorum ritum teneatibus universa recipiunt eccle-

siastica sacramenta, et nonnulli de regno Ungariae, tam Ungari quam
Theutonici et alii orthodoxi, morandi causa cum ipsis, transeunt ad

eosdem et sic cum eis, (juia populus unus t'acti cum eisdem Wa-
lachis», etc.

Pentru acestea toate, v. i buna expunere a pr. C. Auner. «Ciâteva

momente din începuturile Bisericii române», Blaj, 190*2.
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CAP. I.

Lupta catolicismului cu Vldicii de schituri pentru luarea

in stpânire a terilor romaneti.

Necunoscuii pseudo-episcopi, Vldici de schituri, cu

obârie necanonic, de dup anul 1000 nu erau in stare s
Apere ortodoxia rsritean, împrumutat de peste Dunre,
Împotriva înclcrilor, tot mai îndrznee, ale catolicismu-

lui apusean, care cpt înc dela sfâritul veacului al

XIH-lea, deci atunci când nu se simiâ noua înrâurire

religioas a Statului bulgresc înviat, aprtori i propa-

gatori prin arm, cpitani de cruciat prin erile schisma-

ticilor, în regii unguri cari venir la tron dup ridicarea

Ungariei din suferinele nvlirilor ttreti.

La d2±2 regele ddea voie cavalerilor teutoni, clugri i
ostai, cruciai în toat activitatea lor, pe cari-i aezase în

prile Bîrsei, în jurul Braovului, s treac peste muni
pentru a supune, zdrobind puterea Cumanilor, stpânitorii

notri de atunci, inuturile romaneti pân la Dunre i la

Siretiu, pân la hotarele Bulgarilor i ale Ruilor 1
. Tot

odat ei trebuiau s fac i din barbari, dac se poate, dar

mai ales din Românii supui lor, fii credincioi ai Bisericii

catolice, reprezintat în aceste locuri de hotar de arhipreotul,

neatârnat de autoritatea episcopal, al Teutonilor.

1 Zimmermann-Werner, \, p. 16, no. 27; p. 18 i urm., no. 31.
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16 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Peste puin ins, cavalerii trebuir sa prseasc arar

pe care regele Ungariei, pus pe gânduri de progresele lor,

gsi cu cale s li-o iea îndrt; din opera Teutonilor r-
mase o singur urm, cloaterul (Kloster) catolic din Câmpu-
lung, care se afl pe alt loc— acela cunoscut i astzi supt

acest nume — decât biserica mai târzie a Sfântului Iacob.

Sarcina convertirii locuitorilor de peste muni fu încre-

dinat acum unui legat pontifical, trimes special i sta-

tornic al Papei, care era însui primatul Ungariei, arhiepi-

scopul de Strigonia sau Esztergom. Un «principe» cuman,
— de bun seam, nu Român supt stpânirea cuman, ci

Cuman de sânge— , alerg la el in Ardeal i-i oferi supunere

în cele duhovniceti ca i în cele politice. Arhiepiscopul

Robert veni cu o întreag oaste ungureasc, în fruntea

creia se gsea Bela, fiul regelui. Cumanii, supt ameninarea

sbiei, se botezar cu grmada, i un clugr predicatorf

un Dominican, fost prior în Ungaria, fu numit episcop in

diecesa muntean, care se numiâ a Cumanilor. Secuii din

Ardeal erau unii cu barbarii de curând convertii i cu

Românii de pe plaiuri, cari îns firete c nu-i prsir
pe Vldicii lor, supt cârja noului episcop. Pentru Român!

trebuia ca Teodoric, care, firete, stâ tot în Ardeal, s aleag

un sufragant din mijlocul lor chiar, care s triasc în aceste

pri transalpine ale noastre x
. La urm, îns, el îi lu

reedina în noua cetate aMilcovului, pe apa cu acest nume.

Peste cîivâ ani, tot Dominicanii, pornind din noua cetate

a Severinului, cldit de Unguri pentru a se împotrivi din

zidurile ei Bulgarilor Vidinului, predicau în mijlocul Ro-

mânilor din judeele oltene. Era vorba de o cruciat con-

vertitoare împotriva arului Ioan Asan i de întemeiarea,

la 1238, a unei episcopii catolice a Severinului 2
.

i Zimmermann-Werner, I, pp. 60-1. Cf. Studii i documente, I-Ilr

p. xi i urm.
2 Hurmuzaki, I, pp. 134, 153 i urm., 164-5, 175 i urm*
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ÎNTEMEIABEA MITROPOLIEI ERII-ROMÂNETI 17

Nvlirea Ttarilor sfrâm toate aceste planuri frumoase,

aa de grele de îndeplinit. MîIcqvuI fu nimicit. Dac, dup
plecarea barbarilor, regele ar fi izbutit s fac din terito-

riile româneti o provincie a clugrilor cruciai din Or-

dinul Ioaniilor sau al Ospitalierilor, cum voia prin 1250,

catolicismul s'ar fi aruncat într'un nou atac. Aâ îns, Do-

minicanii îi pierdur încrederea in izbânda unei lupte de

convertire, i numai într'un târziu, pe la 1279, locul lor erâ

luat de ali clugri propaganditi, de Franciscani sau Mino-

rii, cari îns îi îndreapt luarea-aminte mai mult asupra

prilor unde mai târziu s'a întemeiat principatul Moldovei.

Era i vorba de a se înnoi pentru un Franciscan episcopia

Milcovului, dar nu se ddu nicio urmare acestei idei 1
.

în veacul al XlV-lea, când regii unguri intraser în lupt
cu Basarab, cel d'intiu Domn a toat ara-Româneasc i
stpân pe amândou malurile Oltului, ei se gândir a câtiga

prin religie pe Românii îndrtnici în aprarea libertii

lor. Data aceasta, din Ungaria vin îndemnuri la Roma pentru

înviarea diecesei, i Papa numete, pe rând, dup struinile

regelui, ca episcopi de Milcov pe Franciscanul italian Vito

de Monteferreo, pe Augustinul Toma de Nympti, Ungur, pe

un Toma, de acelai neam : un Bernard, Polon, cpt titlul

zadarnic de episcop al Milcovului prin alte struini. Nici-

unul dintr'inii nu se încumet îns a frânge cerbicia «schis-

matici lori).

CAP. II.

întemeiarea Mitropoliei erii-Româneti.

Patriarhia de Constantinopol pierduse, in cele d'intâiu

timpuri de existen energic a împriei bulgreti nou,
orice gând de a se amesteca in prile de sus ale Penin-

sulei Balcanice, unde, de alminterea, nu-i fcuser loc nici

i Hurmuzaki, I, pp. 429-30.

2
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18 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Cesarii bizantini ai celor d'intâiu recuceriri. Dup Ohrida

lui Vasile Bulgaroctonul, pstrat în rosturile ei bulgreti

rnai vechi în ceia ce privete atârnarea de dânsa a prilor
dunrene, locuite de Români, venise la stpânire duhov-

niceasc în aceste regiuni Târnova Asnetilor. Aceasta avu

putere, atâta vreme cât se inu i puterea Statului bulgresc

unic, într'un timp când cu dependena ierarhic bisericeasc

se uniâ, dela sine, i o situaie de atârnare politic.

Dup moartea lui Ioan Asan, cel mai mare, desvârit i
netgduit împrat bulgresc al Peninsulei, Bulgaria împ-
rteasc slbete îns, i, in acelai timp, începe a se sfrâma,

dup necesitile geografice, intr'o adevrat Bulgarie cen-

tral, in jurul centrului firesc din Târnova, intr'o Bulgarie

de ctre Sârbi, care se apra prin cetatea Vidinului, i între

o Bulgarie rsritean, a Mrii, care cuprindea Varna,

Kalliakra, ce ajunse o reedin de ar separatist, precum
i toat Dobrogea mai restrâns pe care azi o stpânete
Statul român. în aceast Bulgarie maritim, înc deJa

sfâritul veacului al XlII-lea gsim pe un stpânitor cu nu-

mele de Mircea, care e în bune legturi cu Bizanul înviat, al

Paleologilor, restauratorii de ortodoxie, pe cari el se i
sprijin în rivalitatea lui cu Târnovenii. Fiul lui Mircea,

Ioan, avii cinstea de a se incuscri cu împraii constan-

tinopolitani, într'o vreme, când, de altfel, i arul din

Târnova inea pe o nepoat a Paleologului domnitor si

numiâ pe fiul nscut din aceast cstorie cu numele m-
ritului Basilnts, Miliail.

E sigur c, în aceste împrejurri, Mircea, fiul si ginerele

su, stpânitorii crmului Mrii Negre pân la gurile

Dunrii, statur in legtur de supunere i cu Biserica

patriarhal greceasca, adus înapoi la Constantinopol. în

Varna, erau, si mai de mult, episcopi cu vechili titlu

metropolitan; pentru inutul care se chemase în anti-

eitate «Sciia Mic*, li se ddu un episcop sufragant,

care fu aezat la Vicina, o staie de corbii si loc de

schimb cu barbarii dela Nord, cari aduceau grâne i piei
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ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI ERII-ROMÂNETI 19

înaintea negustorilor greci i italieni venii pe Dunre.
Vicina juca pe atunci rolul pe.care mai târziu îl juca portul

Chiliei, care fu genovez întâiu, apoi muntean, moldove-

nesc i în sfârit ajunse în mâna Turcilor, cari-i mântuir,

prin negligen, însemntatea. Astzi nu mai e nicio urm
din Vicina, pomenit i în veacul al IX-lea ca Ditzina 1

, al

•carii nume n'are nimic a face cu Mcinul, corect : Mecinul

•de astzi, i care, dup mrturia neîndoielnic a portula-

nelor, a hrilor de plutire pe care le întrebuinau negustorii

apuseni, din Italia i Catalonia, era aezat, nu în faa Brilei,

<a Mecinul, ci pe la unghiul de îndoire al Dunrii ctre
Rsrit, pe un bra numit: râul Vicina, între Isaccea i
Tulcea, si mai curând, dat fiind existenta acestui bra
supt zidurile ei, în poziia splendid, supt toate raporturile,

pe care o ocup astzi acest din urm ora 2
. Ea fu luat

•de Turci la 1387-8, i dispru astfel din istorie 3
.

Episcopii de Vicina se pstreaz în toat întâia jumtate
<i veacului al XlV-lea. Unul din ei, Luca, mijloci trecerea

unui mare numr de «Alanta, adec Români, în peninsula

balcanic 4
. Astfel ei aveau la aceste vaduri ale Dunrii-de-

Jos i o oarecare însemntate politic. Supt îngrijirea lor

trebuie s fi stat i castelele pe care, prin vre-o danie a lui

Mircea Bulgarul sau a familiei sale, le avea Patriarhia con-

stantinopolitan în aceste pri, între altele Chilia, care nu
se ridicase la o însemntate comercial 6

. De alminterea,

Patriarhia era aâ de bine împrit în aceste regiuni, prin

astfel de danii, în care interesul politic avea mai mult
parte decât evlavia, încât Silistra însi, i chiar reedina
«din Kalliakra a arilor, sânt pomenite între posesiunile pa-

triarhale 6
.

1 Chilia i Cetatea-Alb, p. 24. Tot aâ in tirile ruseti despre «Bâr-

iadnicii» cari fac vitejii la Dunre ; Geschichte des rum. Volkes, I, p. 184.

2 Chilia i Cetatea-Alb, p. 47 i nota 5.

8 Ibid., p. 63; cf. Geschichte des osm. Reiches, I, p. 259-260.
4 Pachymeres, II, p. 268 i urm.
5 Mikiosich i Muller, Acta Patriarchatus constantinopolitani, I, p. 95,

« Ibid.

DigitizedbyG00gle



20 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Pe la 1350 st^pâniâ asupra Bulgariei Întregi arul
Alexandru, cel de-al doilea din noua dinastie vidineau, o
rud i un prieten al Domnilor erii-Bomâneti. Prile do-

brogene, de la Kalliakra pân la Chilia, nu se desfcuserâ

inc de suut ascultarea lui, pentru a forma din nou un
Stat deosebit, al lui Dobrotici *, care deocamdat se mulmiâ
i cu mai puin 3

. Ttarii, cari stpâniser, mult vreme,

malul stâng al Dunrii, lâng revrsarea ei, avându-i dre-

gtorii i yamii in Cetatea-Alb dela limanul Nistrului,

erau în decdere rpede, i nu se gsise inc o putere nou
care s-i moteneasc. E îndoielnic dac in asemenea îm-

prejurri un episcop de Vicina putea s-i mai îndeplineasc

Îndatoririle pstoreti in acest col de slbticie venic ne-

linitit. Va li rezidat pe aiurea, ca un simplu in partibus,

episcop cu titlu, dar fr reedin, i el va (i primit cu

cea mai mare bucurie rugmintea celui de-al doilea Domn
al erii-Româneti, Alexandru-Vod, de a veni s se aeze

la el, in Scaunul de Domnie al Argeului.

Basarab, tatl lui Alexandru, se luptase cu Ungurii i-i

biruise; fiul biruitorului urm politica de dumnie fa
de regele vecin pân la 1343, cind merse in Ardeal i fcu
închinare noului stpân al Ungariei, lui Ludovic. Totui
pribegi din ara-Româneasc erau adpostii in regat, i
pacea n'aveâ nicio siguran: dac la 1355 Alexandru e

numit de Ludovic: aVoevodul nostru transalpin», la 1359

nu i se mai d acest titlu, ceia ce înseamn c relaiile se

stricaser iari 3
.

A stâ in dumnie cu regele Ungariei însemna îns a

înltura orice legtur cu Biserica lui catolic. Dar Basarab

primise la 1327 din partea Papei, care se gândiâ iari, in

adpostul su francez din Avignon, la cruciata clugrilor

ca i la cruciata cavalerilor, împotriva shismaticilor ca i

i Pe aici i numele de Dobro^ea. dat de Turci : «ara lui Dobrotici?.

- Chilia si (letatch-Alhâ, p. 51 i urni.

3 Gcsch. des rum. Volkrs, I, p. 2t>2.
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Împotriva pgânilor, îndemnul de a sprijini legea latin, sin-

gura mântuitoare de suflet 1
. i Bulgaria era cuprins in

programul de aciune oonvertitoare al catolicismului 2
. La

1345 Alexandru-Vod, împreun cu mai muli Voevozi ale

xror reedine nu se pot hotrî cu siguran, erau privii

ca întori dela schisma pierztoare i câtigai pentru con-

fesia roman, cel puin dup mrturisirea unor clugri
franciscani cari fuseser pe la ei i li luaser declaraii ce

se lmuresc foarte, bine prin nevoile politice ale erii-Ro-

mâneti în acel moment 3
. în sensul catolic, Alexandru avea,

de altfel, o indemntoare statornic in a doua Doamn a

Jui, Clara, care urmase unei ortodoxe, probabil unei Bos-

niace, care a dat fiului ei numele sârbesc de Vlaicu 4
.

Acuma ii»s, prin 4359, Alexandru nu mai fcea politic

ungureasc. în Bizan ajunsese din nou la putere împratul
Ioan al V-lea,' dup ce mântuise îndelungata lui lupt îm-

potriva usurpatorului Ioan al Vl-lea Cantacuzino (1354). în

lupta cu Palamas, ortodoxia se lmurise ; varlaamismul, spri-

jinit de Biserica Romei, care admitea multe pentru triumful

dogmei i al ierarhiei
1

, czuse zdrobit; nevoia unor venice

negocieri cu Papa, cunat de greutile politice, se isprvise

odat cu înlturarea definitiv a lui Cantacuzino ; în Ni-

chifor Gregoras, bizantinismul religios gsise un teoretician

fi un polemist. Un spirit nou prea c ptrunde în vechea

cldire ameninat a Patriarhiei. Târnova nu avea înc pe

tfltimul i marele ei crturar; Ohrida, necontenit despoiat,

pstra autoritate numai in prile macedonene, sfâiate între

mai muli dinati sârbi, de tot slabi; Biserica sârbeasc din

Ipec, a noilor ari i regi, ridicat abia la demnitatea pa-

triarhal, pierduse aproape totul prin moartea, la 1355, a

Întemeietorului ei, «împratul» tefan Duan, «al Roma-

1 Hurmozaki, I, pp. 600-1, no. 476; p. 609, no. 483; Zimmermann-
Werner, I, pp. 408-9, no. 452 ; p. 410, no. 454.

* Hurmuzaki, I, pp. 647-8, no. 516.

8 Ibid., pp. 697-8, no. 551.

* ML, I 2, pp. 158-9, n-le 172-3 ; cf. pp. 268-9, no. 207.
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22 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

nilor i Grecilor». Legtura cu Bizanul era astfel impusa

lui Alexandru, când el cut s dea o organizaie ortodox
Bisericii sale, precum, de alminterea, aceast legtur se-

impuse, in aceiai vreme — dei numai peste câiva ani —
Despotului sârb Ugliea, pentru c sttea In lupt cu Craiul

Vucain, urmaul lui Duan, i noului ar vidinean, dup
moartea lui Alexandru, Straimir, pentru c era indumnit
cu cellalt fiu al lui Alexandru, Siman, care stpâniâ Ui

Sofia \

Astfel episcopul Iachint de Vicina, care sttea acum la

Arge, fu cerut de Alexandru i de boierii si dela pa~

triarhul de Constantinopol ca Mitropolit al erii-RomânetL

El trebuia s rmâie adec în ar, s îndeplineasc aici

funciile obinuite ale unui ierarh, creând preoi în adevr
canonici i sfinind biserici in care s se poat face slujba

potrivit cu dreptul bisericesc. Dar, ca unul ce fusese or-

dinat, el nu era s i\e pus din nou în Scaun. Nici titlul

su din Vicina nu avea de ce s-i piard: în ara-Româ-
neasc el erâ s fie doar numai un exarli, un delegat al

Patriarhului, pentru a exercita drepturile episcopale, un

exarh al plaiurilor, care alctuiau pe atunci stpânirea

de fapt a Voevodului, a «marelui Voevod i Domn», spun»

scrisorile patriarhale, al erii-Româneti, al nUngrovlahieb —
ca s nu se confunde cu Vlaliia balcanic, supus altor

pstori sufleteti. Iachint era numit, de hatârul Domnului,

care, spun aceleai scrisori, îl ceruse,
.
<uui odat numai r

ci i de mai multe ori, prin scrisorile sale», (.(Mitropolit a

toat Ungrovlachia», dar fr specificarea locului de reedin,,

fr crearea unui nou Scaun metropolitan, unei noua die-

cese. Mitropolit de Vicina, poate cu drepturi strvechi

asupra teritoriilor ce stteau acuma supt oblduirea lui

Alexandru, el rmânea cu drepturile sale de pana atunci

i situaia sa anterioar in ierarhia Orientului, dar cpta,

1 Acta Pate, I, pp. 551, 5f>0 i una.; cf. pp. 577-8.
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dup struina unui nou Domn ortodox, i drepturi metro-

politane pe o întindere de pmânt, mare, de sigur, dar înc
ru definit. O mai pronunat inoire i o mai deplin

orinduial aveau 3 se fac numai la moartea lui Iachint,

cînd Patriarchia fgduia s sfineasc un arhipstor anume
pentru ara lui Alexandru, dac numai acesta i cei cari-i

pot ti motenitori vor da jurmânt scris c nu se vor în-

drepta spre alt Scaun patriarhal din Balcani i dac se vor

feri de rtcirile latine de pân atunci *. Astfel, prin hot-

rârile Patriarchiei din Maiu 4359 dorina lui Alexandru-

Vod de a face din ara sa un teritoriu ortodox statornicit

era îndeplinit, mcar intru cît îngduiau canoanele i îm-

prejurrile date ale acelui moment.

CAP. III.

Cele d'intâiu biserici româneti.

Cele d'intâiu biserici ale Românilor, din ara-Româneascr

din Moldova i din prile de peste muni, au fost cldite

uor, din lemn. Cu biserici de acestea de lemn s'a fcut toat

slujba dumnezeiasc in satele i în cele câteva, foarte puine,

târguri ale noastre, pân în veacul al XlV-lea.

Cum erau fcute aceste biserici, se poate înelege dup
cele care s'au fcut, tot din lemn, în vremuri mai nou.
Aa, pân dunzi, biserica româneasc din Bistria în Ardeal

erâ de lemn, i ea n'a fost drâmat când s'a cptat, din

piatr trainic, frumosul lca de astzi, ci s'a strmutat

Intr un sat din apropiere, unde poate s mai triasc mult
vreme sau s treac in alt sat mai srac, care nu poate

cldi. La cheia, în inutul' Vasluiului, se vede i astzi pe

o innâlime o bisericu de lemn în care se slujete înc

;

l Acta Patr., II, pp. 383-8.
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24 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

e fcut trainic din lemn bun de stejar vechiu. Odat a.

fost pan la acest sat codrul cel mare al Cpotetilor, i
Vasile Lupu, Domnul Moldovei, gonit de Cazaci i de T-
tari, cari strbteau ara în toate prile, s'a ascuns în acest

desi de copaci, in anul 4650 \ i a stat acolo mai mult
vreme, pe când Doamna lui se închisese in Cetatea Neam-
ului. Domnul îns nu putea s petreac atâtea zile fr
slujb dumnezeiasc, i de aceia s'a încheiat în prip o

biseric de lemn, care a rmas pe urm pentru steni,

dar pomelnicul începe cu numele lui Vasile-Vod. Meterul s'a

îndreptat în toate dup cldirile de piatr i a pus astfel

brâie de lemn cioplit, ca i colacele dela celelalte biserici,

iar, la fereti, in locul pietrei lustruite, a aezat un cadru
de stejar bine netezit. O lucrare ca aceasta, dac s'ar drege

ici i colo, ar putea s mai ie o sut de ani.

O biseric de lemn destul de veche a fost aceia care s'a

i chemat «dintr'un lemn», in judeul Vâlcea, dar astzi nu
mai putem ti cum a fost alctuit 2

. Chiar Domnii cei

d'intâiu, neavând lucrtori de piatr sau material de cr-
mid la îndmân, au pus s se lucreze din lemn biserici

în care erau s asculte slujba i s se odihneasc dup
moarte. Aâ ni se spune de cronicarii Costineti din veacul

al XVIl-lea i al XVIII-lea despre o bisericu de lemn a

lui Drcos-Vod, care ar fi astfel cel mai vechiu lca
domnesc din Moldova: dîneles-am i noi din oameni b-
trâni, lcuitori de aici din ear, cum se trage cuvântul

din om în om c o biseric de lemn, la Olov, s fie fcut
de Drago-Vod, i acolo zic s fie îngropat Drago-Vod.
i acea biseric de lemn au mutat-o tefan-Vod, de o au

cldit la mnstirea Putna, unde st pân acum ; iar pe

locul bisericii de lemn, la Olov, tefan-Vod au zidit

biseric de piatr» 3
.

1 V. Studii si documente privitoare la istoria Românilor, IV, p.

ccxxxiv ; cf. Miron Costin, în Letopisee, I, p. 320.

2 V. Inscripii din bisericile Bomâniei, I, p. 181.

8 Lctopisic, f, p. 133, nota 1.
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Abia prin veacul al XlV-lea în ara-Romneasc, iar in

Moldova prin al XV-lea, au început a e cldi biserici de zid,

i anume de ctre Domni. Nici boierii chiar n'aveau mijloa-

cele i priceperea ce trebuiau cas înale astfel de cldiri. Toc-

mai prin veacul al XVI-lea au prins i acetia a zidi, dar nu

biserici de mir pentru erani, ci gropnie pentru dânii, i
mnstiri. Satele au trit cu biserici de lemn pân prin

veacul al XVII-lea. Numai în cei din urm trei sute de ani

s'a prsit obiceiul de a întrebuina lemn pentru biserici.

Boierii, mai ales în Moldova-de-sus, i chiar stenii au început

atunci a dura acele biserici mai trainice, care puteau s
ie pân la trei sute de ani chiar, i dintre care cele mai

multe s'au pstrat — prefcute ori neprefcute — pân în

zilele noastre.

Teutonii, cari se luptau pentru cruce, având ca ocroti-

toare pe Fecioara Mria, înlau pretutindeni unde ajungeau

s stpâneasc, biserici ale Maicii Domnului. O astfel de

biseric, zidit din piatr, se fcuse deci, cum am vzut,

fii la Câmpulung. Acesta a fost cel d'intâiu lca de zid în

toat Românimea. în mnstirea aceasta de piatr a Maicii

Domnului locuiau clugri dominicani sau predicatori, cari

pstrau moatele Sfântului Andrei Apostolul 1
.

La 1655-6, nu se mai tia ins decât de locul Cloteruhu,

povestindu-se c el fusese druit Apusenilor de ctre

«Doamna lui Negru-Vod^, soia deci a Domnului aceluia

din poveti, pe care credina poporului îl punea la începutul

vieii neatârnate a erii-Româneti 2
; clugrii franciscani

se judecar vreo cincizeci de ani cu orenii din Câmpulung,

cari nu voiau s li-1 dea în stpânire 3
. Sulzer, autor din

veacul al XVIII-lea, care a stat mult timp in ar, pe care

o cunotea bine, a vzut numai, din aceast zidire, pe care el

1 Hurmuzaki, I 2
, p. 276, n. ccxvi ; Acte si fragmente, III, p. 2: «do

ift Sancti Andrewes Fus lyphafftig* (in 1385) : pp. 81-2.

* Studii i documente, I— II, p. 278, n-1 x.

• Jbid., p. 283, nr. xxn.
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o credea c a fost «o mnstire de maice», «un loc mare

pe care acum crete iarba i în care se mai vd temeliiler

vechilor ziduri ale mnstirii i bisericii, pe lâng o cruce-

de piatr czut, cu o inscripie latin, dar nu in litere go-

tice», i un trunchiu uscat, vestit odinioar ca fctor de*

minuni. Pe vremea lui, singura piatr de mormânt din

Cloater, a judeului Laureniu de Câmpulung, cpetenia

oraului, se ailâ, cum se atl i astzi, înaintea altarului

Sf/lacob 1
.

Cum a fost cloateml, nu putem ti decât prin compa-

raie cu cldiri de prin aceiai vreme care se all pân
astzi in Ardeal. Si in Braov au stat cavalerii teutoni, si dela

dânii trebuie s-i trag începutul marea biseric de acolo,

trecut pe urm la slujba luteran : Biserica Neagr, precum

îi zic Românii braoveni. E o înalt cldire, foarte înc-

ptoare, cu preii supiri rzimai pe contraforturi ; feretile

sânt destul de simple; turnul nu sa putut isprvi; mate-

rialul ce s'a întrebuinat, e piatr de Carpai, poroas, uoar
de înegrit, deci i puin trainic. în proporii mult mai mici,

asâ trebuie s fi fo3t biserica Teutonilor în oraul Cam-

pulungului.

La începutul veacului al NIV-lea, cei d'intaiu stpânitori

români au fcut apoi biserici de zid în cele dou orae

din vechea lor motenire de pe plaiurile inutului de

dincoace de Olt: Argeul i Câmpulungul.

Cetatea Argeului era de sigur pe cea mai mare din

înlimile ce se întâmpin în aceste pri, de-asupra râului

cu acelai nume. Dar locuin domneasc nu se putea fr
biseric, i astfel se cldi biserica Sf. Nicolae, numit, cu

numele pe care-1 d poporul acestui sfânt, Sân-Xicoar.

Ea trebuie s li avut alt hram din vechime, când erâ de

lemn. Acel care o fcu de piatr, e Xicolae Alexandru-Vod.

1 Sul/.er, (icschU'hte <les transaliiinischeu Dacicns, I. Vieua, 17S1,

pp. 331—2: HI, pp. 633— tfi'J; St ml ii si <loeu mente, I— II, p. 273. a-1 i.

CA'. Lâp<Matu, in (;nn vorbiri literare pe anul VM)\.
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Aceast biseric se pstreaz astzi ca ruin, slujba în-

cetând înc de mult. îi lipsete mai bine de jumtate a

turnului, toat bolta i o parte din pretele din dreapta. Cât

sa pstrat îns, alctuiete o cldire ce se poate Înelege

pe deplin.

Meterul a întrebuinat crmid tare, care alterneaz în

straturi cu un ciment puternic în care sânt prini bolovan?

rotunzi din muncelele vecine. Din acest material s'a durat

o biseric de 16 metri lungime i 8 metri lime, adec o

zidire destul de lung, dar îngustat proporiile erau in

legtur cu scopul, pentru c aici nu erâ s vie ernimea
de prin satele care au format apoi oraul, ci numai Domnul,

familia lui i câiva dregtori i slujbai. Ca i alte biserici

ale Curii, ea e întunecoas : altarul primete lumin printr'o

ferestuic, iar credincioii erau luminai prin feretile tur-

nului. Se fcuser dou intrri : una pentru Curte în fa,-

alta pentru oamenii mai de jos, în dreapta. Podoabele

lipsesc cu totul: altarul singur are mucbi, i un rând de

tiride-i face un brâu ceva mai sus decât la mijlocul lui.

îu total privit, Sân-Nicoar n'are forma rsritean a unei

cruci, cci îi lipsesc ramurile, adec boltiturile, din dreapta

i din stânga, ale stranelor. în schimb, altarul are dou
liride, la proscomidie i diaconicon.

Biserica are o singur încpere. Dar o a doua te gsete
alipit la dânsa, de spre partea intrrii de cpetenie, supt

un puternic turn cu trei rânduri, strbtut de trei fereti

mari, in lung. Turnul acesta e încptor mai mult decât

jumtate din biserica însi. în el vor fi fost atârnate clopote,

care nu se mai afl acum, dar menirea lui de cpetenie

erâ, fr îndoial, s supravegheze i s apere. Dac e îns
aâ, el nu putea s strjuiasc i s înfrunte isolat, ci, ca

i la mnstirea din Câmpulung, la dreapta i la stânga

lui, porniau innalte, trainice ziduri de locuin, care erau

în acelai timp i platoa cetii, pentru care scop le str-

bteau numai puine ferestuici înguste.

Tot aâ se fac îns turnurile in Ardeal : acela prin care
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—

—

se intr în casa Sfatului dela Sibiiu are i el patru rânduri

ide crmid i e strbtut în fiecare din ele printr'o fe-

restruie; jos, se afl acolo o bolt liber, pentru trecere,

.care aici a fost zidit i s'a fcut astfel intrare la o biseric.

i forma de busilic* a bisericii e luat din Ardeal, cci în

Rsrit modelele de cldire erau altele.

Deci trebuie s se admit c Sân-Nicoar e o prefa-

cere in crmid si ciment cu bolovani a vechii biserici

de lemn din cetatea Argeului si c atât biserica aceastaOs a

nou, cât i cetatea de zid, s'au fcut prin meterii din Ardeal,

.i anume din Sibiiu, la care se mergea prin pasul cel mai

apropiat, Turnu-Rou.
Sân-Nicoar a trecut de sigur prin cel puin o reparaie,

cci niciuna din vechile noastre biserici n'a putut tri peste

dou, trei sute de ani, fr s fie dreas. Dar la Sân-Nicoar

nu s'a schimbat nimic. Numai cât, la reparaie, cetatea era

în ruine, i rmiele ei s'au înlturat, lsând pe dealul ce

.stpânete micul ora, numai bisericua i puternicul turn.

Zugrveala e cu totul, pierdut, iar mormintele domneti

ce trebuie s li fost aici, n'au lsat nicio urm 1
.

Când patriarchul de Antiochia, Macarie, a cltorit prin

erile noastre, la jumtatea veacului al XVII-lea, i s'a spus

la Arge c biserica cea mai veche e cea domneasc, al

crei hram e tot Sfântul Nicolae*. Aceast biseric, spri-

jiait „astzi îa stâlpi, i pe dinuntru i pe din afar, e

îns întreag. Dela Sân-Nicoar o vezi în vale cu gârbova-i

cupol central i multele unghiuri ale zidurilor ei. Pân
ce dunzi a trebuit s se opreasc i acolo slujba, în

aceast .biseric stteau moatele mucenicii Filofteia, tiat
de tatl ei, pentru c, la o vreme de foamete, împriâ la

sraci grânele ascunse cu mult scumptate de acest tiran.

i Vezi, pentru toj ce privete architeqtura, N. Gabrieiescu, Ruina
Snnicoar din Curtea-de-Arye, Bucureti, 1888.

2 Cltoriile patriarchului Macarie de Antiochia în erile române

}

1053—1658, tez de Emilia Cioran, Bucureti, 1900: cf. pp. 139, 141, 142.
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Tot acolo de pstra i o icoan a Maicii Domnului care se

descoperise într'un loc pe dealul unde s'a zidit apoi m-
nstirea. O cronic a erii-Româneti, scris în veacul al

XVlII-lea, arat îns c Radu Negru ar fi fcut la Arge
#Curb i abisearic, în carea, dup moartea lui, s'au în-

gropat i i-au fcut i statul de piatr, adec chipul lui,

care iaste în slona» — adec pridvorul— «acei bisearici» *.

De fapt, aceast biseric a fost înlat din nou, tot de

Alexandru-Vod, care poate li privit, deci, drept cel d'intâiu

printre Domnii ce au împodobit cu biserici pmântul terilor

noastre. Ea c râ menit, nu atâta pentru orenii din Arge,

cari erau puini, sau pentru stenii din împrejurimi, cat

psntru Mitropolie. Mitropolitul Ioachim era un Grec, în

legtur cu Constantinopolul
;
planul bisericii celei mai mari

si mai însemnate a Terii-Rornânesti din acea vreme tre-

buie s li venit dela dânsul. El n'are a face, în adevr, cu

acela aî bisericii de pe dealul cu cetatea, dar samn întru

toate, i în aa chip în cât nu i se mai afl prechea în tot

ce au cldit strmoii notri, cu bisericile greceti, bizan-

tine, din ultimele timpuri.

Intrarea nu se face pe lture, ci în fa, prin pretele

înaintea cruia s'a adaus mai dâunzi un foarte urât pridvor

închis. Gseti întâiu un pronaos, în care se afl morminte

din veacul al XlX-lea, ale Brtenilor, iar dincolo, în partea

stâng, pietre vechi, a cror inscripie nu se mai poate

înelege. Printr'o u în zidul despritor, treci în naos, care

înfieaz o nav întreit, format prin dou linii de stâlpi,

Potrivit cu forma de cruce, pe care o vom gsi la cele mai

multe din bisericile noastre, iar nu cu aceia de basilic fr
umflturi la strane, aa cum am întâmpinat-o la Sân-Ni-

coar, sânt aici, la dreapta i la stânga, unde vin stranele, ar-

cuituri de zid, care se mântuie afar printr'o fa dreaptr

l incai, Cronica Românilor, ediia a Ii-a, I t p. 394; cf. Tunusji,

htoria Terii-Româneti, Viena, 1806, cap. li; cf. Onciul, Originile

principatelor române, Bucureti, 1899, p. 221.
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strpuns sus i jos cu câte o ferestruic : absida altarului,

în fund, are pretele exterior în form poligonal: aici e

o singur fereast, tocmai jos. Proscomidia i diaconicul iese

puternic în afar, la dreapta i la stânga absidei altarului,

alctuind ca dou csue mai mici, cu exteriorul poligonal

i câte o ferestuic în zidul lor. Pe cele trei cupole mai

mici ale acoperiului de la aceste arcuituri se ridic acum
o cupol de turn, având de jur împrejur firide, prin fere-

tile — acum închise— ale crora trebuia s intre lumina,

czând apoi în valuri asupra naosului mare, pe când micul

pronaos^ îi ascunde în întunerec mormintele domneti,

acum pierdute. în stil mult mai simplu i mai srccios
fr podoabe, e ca biserica Theotokos din Constantinopol *.

Materialul nu e nici mai bun, nici mai ru decât la Sân-

Nicoar : tot rânduri roii de crmid între straturi palide

de ciment întrit cu bolovani vinei.

Dar jctitorul nu tri s-i vad sfinit lcaul : zidirea i
pregtirea lui par s se fi trgnat în tot cursul lungii

Domnii a urmaului acestuia, Vladislav sau Vlaicu-Vod:

Radu, fiul lui Vladislav, avii îns o grij deosebit pentru

Mitropolia lui Antim, i numele lui, pe lâng care s'a adus

acela al Negrului-Vod, fiindc biserica era foarte veche,

e în strâns legtur cu aceast biseric. Povestea spune

pân astzi c el a fost acel ce a adus aici moatele Sfintei

Filofteia *.

Nicolae Alexandru-Vod a dat înc i Câmpulungului o

})iseric. Aici trebuie s fi fost i mai de mult întrituri în

gura vii, precum i o locuin uoar pentru Domn, lâng

iRomstorfer, Die moldauisch-byzantinische Baukunst, Viena, 1898:

pi. I, fig. 10, 11 i 12.

2 Macarie, l. c. i descrierea visitaiei Mitropolitului Neofit, in Bise-

rica ortodox, II, pp. 635-6. Cldirea a suferit, neaprat, reparaii, caro

totui nu i-au schimbat înfiarea. Cred c acel ce a dres-o, trebuie

s fi fost Neagoe-Vod, dela începutul veacului al XVI-lea, care, cldind

frumoasa mnstire de de-asupra râului, n'a putut s lase în uitare

vechea biseric, atit de apropiat, a strbunilor si.
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care se cuveniâ s aib o bisericu pentru rugciunile

sale. Statornicind forma ortodox a vieii cretine din ara
sa, Domnul evlavios i harnic nu voi s lase Apusenilor

întâietatea la Câmpulung în ceia ce privete mrimea i ca-

racterul bisericii. El fcu biseric de zid, într'o form care

va fi smnat cu a bisericii domneti dela Arge. Ca si la

Sân-Nicoar, el înl aici un stranic turn cu mai multe rân-

duri, strbtute de £âte o fereast îngust i împodobite

cu firide frumoase. De la el plecau apoi dou aripi de

ziduri, care alctuiau încunjurul cetii celei nou de c-
rmid tare.

Pe atunci reedina Domnilor se mutase i la Câmpulung,

i, astfel Xicolae Alexandru se îngropa aici, în biserica sa *.

Dar lucrul urm i mai departe, aa încât irul ctitorilor

cuprinde i pe Radu, nepot de fiu al întemeietorului, i pe

fiul acestuia chiar, Dan, în vremea cruia s'a mântuit deci

zugrveala 2
.

1 Inscripiile mele, I, p. 132.

2 Visitatia citat, in Biserica ortodox, III, p. 180. Nicolae druise

bisericii sale moia Bdetii (Operele lui Constantin Cantacuzino,

Bucureti, 1901, p. 20). Mai pe urm cetatea nu mai putu aduce niciun

folos: atunci vre-un Domn cucernic din veacul al XV-lea fcu din în-

cperile de locuin ale Domnilor i ostailor o mnstire, care putea

*tâ acum in faa vechii mnstiri catolice. Biserica se prpdi prin cu-

tremur ia vremea lui Alexandru Ilia, deci intre 1610-20. Matei Basarab

x> fcu din nou, dar altfel. Dup aceasta, Nicolae Mavrocordat afl cA

aceast biseric, «fcut de Doamna Mircii-Vod» (sic), s'a stricat, i
puse de se «inoi i biserica», zugrvind-o dup vechea zugrveal i
Înzestrând-o cu odjdii nou (Radu Popescu, in Magazinul istoric, IV,

p. 127). In sfârit ea a fost iari dreas, dup ce mai czuse odat,

prin anii 1820-30. Din vechile ziduri a rmas numai turnul, acum cu

iotul osebit de biseric, i o parte din puternicul zid de ctre drum
;

<cf. Inscripii, I, p. 1£0 i urm.
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CAP. IV.

A doua episcopie a erii-Romneti
i viaa bisericeasc in acest principat pân la începutul

veacului al XV-lea.

Alexandru sau Nicolae Alexandru-Vod muri la 1364, in*

toamn, fr a mai prsi punctul su de vedere ortodox

sau a mai face concesii catolicismului sprijinit de Ungaria*

Urmaul su, Vladislav, Vlaicu, urm la început aceiai linie

de purtare în materie religioas i, artându-se îndrtnic iii

ceia ce privete îndeplinirea datoriilor sale feodale fa de
regele Ludovic, acesta pregtiâ la 1305 o expediie de cu-

cerire împotriva erii-Rornâneti.

Ea se îndrept îns in alt direcie, cci moartea arului
Alexandru fcea cu putin întinderea regatului unguresc

în prile vidinene. Vlaicu vzîi cum Vidinul ajunge in

stpânirea unui Ban al regelui, acel Vidin în care se ae-
zase, dup moartea tatlui su, arul Straimir, soul unei

surori catolice a lui Vlaicu. Peste câteva luni ins, orenii
din Vidin se rsculau împotriva ostailor unguri i a Fran-

ciscanilor adui de acetia, inlturându-se episcopul rs-
ritean de Vidin, i cetatea trecu pe scurt timp în manile

Românilor lui Vlaicu, cari se allau la îndemân.

Urmeaz lupta între oamenii Domnului si ai regelui,

pan ce Voevodul Ardealului, nvlind în ara-Româ-
neasc, peri, cu cea mai mare parte dintre ai si. Ludovic

trebui s primeasc deci o împcare care ddea Vidinul

innapoi lui Straimir.

Vlaicu câtigase în aceste împrejurri, nu numai ducatul

ardelean, creat anume pentru dânsul, al Fgraului, dar

i Rimatul Severinului, lie i in calitate de vasal al puter-

nicului rege vecin. Din partea lui, el se art îndatoritor

fat de de un învins aa de darnic, i, în 4369 înc, el re-

cunotea atârnarea bisericeasc a terii sale de episcopia ca*

tolic a Ardealului i îngduia episcopului Dimitrie de acolo
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8-si puie, în Arge chiar, de sigur la Sân-Nicoar, un su-

fragant, pe care aveau s-1 asculte, spun scrisorile domneti,

redactate In limba latin, catolicii dde orice neam i limb»,
i «cetenii) (cives) i «oaspei», adec oreni ca aceia

din Câmpulung, i «popoare», sau «locuitori» în genere,

dar nu oricari locuitori ai terii sale. Aceasta constituie îns o

mare deosebire si face s se recunoasc în acest act, nu
o msur de convertire cu sila, sau mcar de îndemn la

o convertire, cât una de îngduin, menit s rmâie fr
urmri practice 1

. De bun seam c sufragantul a fost i
numit, pe baza acestei patente a Domnului, i el pare s
fi fost Grigore, pe care-1 i întâluim peste câtva timp.

parte în aceast orânduire bisericeasc va fi avut-o i
Clara, care se pare a fi pstrat înc pân în acest timp un
rost însemnat în conducerea principatului muntean. Amân-
dou fetele ei, cea mritat cu Straimir i alta care luase

pe Craiul sârbesc Vucain, rmseser catolice i sprijiniau

opera de propagand a Franciscanilor în Peninsula Balca-

nic, în 1370 Papa-i aduce mulmiri pentru aceasta i nu
uit cu acest prilej nici pe Vlaicu însui 2

.

Cu câiva ani în urm, pribegi din Maramur, cu Voe-

vodul Bogdan, prefcuser provincia ungureasc de pe apa

Moldovei, a lui Sas-Vod, fiul lui Drago, i a urmailor

si, într'o Domnie neatârnat. Bogdan stpâni puin, în ve-

nic lupt cu Ungurii regelui, care nu-1 putea ierta, nici

îngdui. Nu era în puterea lui s încerce, intr'o msur
cât de slab, a organiza un Stat, care înc nu-i gsise

mcar hotarele fireti. Fiul su, Lacu, se simiâ destul de

primejduit pentru a cere, cu orice pre, ajutorul regelui

Poloniei, care, cucerind ultimele rmie din regatul de

odinioar al Rusiei Mici, îi ajunsese vecin. Dei ortodox

el însui si cstorit cu o Doamn care Unea la ortodoxie,

Lacu rupse legturile cu Mitropolia ruseasc a Ilaliciului,

1 Hurmuzaki, I 2 pp . 148-9, n-1 cxu.

2 lb'ul., pp. 158-9, n-le cxxii-m.
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unde pân atunci mergeau s se sfineasc preoii si, i
însrcina pe doi Franciscani germani s mearg la Roma
chiar, pentru a declara c el se supune, împreun cu ara

cea nou, Bisericii Apusului i cere dela Pap un episcop

nou pentru Scaunul su de Domnie al Siretiului, din care

vrea s fac si un centru de dieces. Latcu alese, ceva

mai târziu, pentru locul de episcop catolic al ccerii mol-

doveneti» pe un Polon, recomandat, de sigur, din partea

regelui, Andrei Wasilo din Cracovia. Dup crearea diecesei

Siretiului de ctre Scaunul roman, Andrei fu consacrat in

oraul su de natere, de ctre arhipstorul local, pe care-1

ajutar episcopi latini din Rsrit, cel de Chios i unul

din ((Elata»; între asisteni se întâmpin un clugr venit

din Chios i un Franciscan din Vicina, care poate fi cea

dela Dunre 1
. E de crezut c Andrei, episcopul catolic,

se va fi aezat chiar în Siretiu i c pentru dânsul s'a

cldit, pe dealul care strjuiete oraul, bisericua de zid,

adesea prefcut, care înc, i în forma ei de astzi, are

urme de o mare vechime.

Haliciul sttea i el în veacul al XlV-lea supt aripa ocro-

titoare a Patriarhiei de Constantinopol. Aceasta pierdea teren

pretutindeni, suferind din ultimele înaintri latine, ca dem-
nitate mcar, mai mult decât ortodoxia însi atacat de vechii

ei dumani. La aceste lovituri ea rspunse prin chemarea

la Constantinopol, pentru informaii i poate chiar pentru

pedeaps, a reprezintantului ei în prile romaneti, Mitro-

politul Iachint.

«Ptfacub adresat de Iachint ctre Patriarchie ni spune
c Domnul s'a împotrivit la plecarea arhiereului strin care

avea, de mai bine de zece ani de zile, grija terii sale i care,

îngduind întinderea catolicismului i alctuirea lui în epis-

copie, nu fcuse altceva decât s urmeze politica lui Vlaicu-

1 Hurmuzaki, I2, p. 160 i urm. ; Studii si documente, I-II, pp. xxv-vn.
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Vod însui. Btrânul Mitropolit fii deci oprit în ar, clar

Vod i Sfatul su trimeser la Constantinopol pe un alt

Grec, Daniil Kritopulos, care, cu acest prilej, se clugri
luând numele de Antim, se fcu Patriarhului propunerea

de a-1 sfini pe acesta, dac totui el vrea s fac un nou
Mitropolit, sau, cum se zicea acum, «arhiereu a toat Un-
grovlaliia*. Nu doar c Vlaicu ar li voit si el înlocuirea

lai Iachint, dar se temea ca Bizanul s nu-i trimeat,

potrivit dreptului ce i se recunoscuse în 1359, cine tie

ce om necunoscut pentru a pstori ara.

La Constantinopol se lu o msur prudent, de împ-
ciuire. Iachint fu pstrat, fr s i se mai impuie grija de

a lucra de fapt; aceasta va fi czut toat asupra acelui

care era chemat s-1 înlocuiasc, Antim, cruia i se ddu
numai titlul de «Mitropolit al unei pri din Ungrovlahia»,

cu adausul neobinuit i neprecis : «al unei jumti» (Oc-

tomhre 1370) 1
. Cum se vede, nu se crease o dieces nou, ci se

pregtise numai urmaul voit de Domn pentru diecesa cea

veche, a crei reedin rmânea tot nehotrât canonicete.

Un an dup hotrârea în acest chip a împrejurrilor re-

ligioase din ara-Romneasc, la 1371 deci, Patriarchia

întri i situaia ortodoxiei în prile ruseti i moldove-

neti, cruso-vlahe», cum se zicea une ori la Constantinopol,

prin aceia c, — dup cererea noului stpân al Galiiei i
Lodomiriei, de alminterea,— ridica episcopia deczut a Ha-

liciului la demnitatea de Mitropolie, supuindu-i patru epis-

copate afltoare cu toatele în ara regelui Casimir 2
. Actul

de înlare al Haliciului e foarte lmurit în ce privete

scopurile Bizantinilor în aceste regiuni: noul Mitropolit ru-

sesc al Nord-Vestului se va putea uni cu Mitropolitul, ceva

mai vechiu, al erii-Romneti pentru a face hirotoniile

de episcopi unde s'ar simi nevoie. Aceasta înseamn c
i Arin Pair.. 1, \>. 532 i urni. Pentru tonte, cf. N. Dobrescu întemeie-

rea Mitropoliilor, Bucureti, 1906.

2 Acta Patr. I, pp. 578-80.
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Patriarhul avea cunotin de înfrângerea catolicismului

în ara de curând înfiinat a Moldovei i c se gândiâ s
câtige înapoi aceast provincie pierdut pentru ortodoxie,-

îndat ce ar ajunge în Scaunul Domniei moldoveneti un

stpânitor asemenea cu Alexandru Munteanul.

Lacu muri înainte de a se putea hotrî la o schimbare

a politicii sale religioase. Boierii si chemar pentru a-i

urma pe cneazul rus Iurg Coriatovici, dintre aceia pentru

cari tocmai Patriarchul organisase i întrise Biserica or-

todox în Statele regelui Poloniei. Domnia lui reprezintr

fr îndoial, cum am spus i alt dat, i o «reaciune or-

todox»; legturi de-ale lui cu Roma nu se constat i nu
se pot închipui ; seria episcopilor de Siretiu se poate ur-

mri numai cu greu, i niciunul na lsat vre-o urm de
pstorie efectiv. A stpânit îns prea puin pentru ca

aezminte nou s poat însemna cei câiva ani pe cari-i

i-a îngduit la noi soarta. Ceia ce spune legenda, pstrat
in cronica lui Ureche, c Iurg a fcut Mitropolit al Mol-

dovei pe Teoctist, legând aceast Mitropolie nou de Scaunul

patriarhal din Ohrida,— care nu însemna atunci absolut ni-

mic— , cade in rândul acelor greeli tradiionale care nu se

mai discut i nar li trebuit, poate, s fie discutate niciodat.

C, totui, el ar li fcut, cu voie dela Constantinopol, o ase-

menea Mitropolie, — nu se poate admite.

Avem doar actele patriarhale pân la începutul veacului

al XV-lea, i în ele nu se cuprinde nicio piesa privitoare

la aceast creare a unei nou diecese metropolitane. Nimic

in corespondenele ulterioare, — care privesc pe «episcopii»

moldoveni i pe niciun Mitropolit al terii, — nu poate li tl-

mcit ca o aluzie la vre-un mai vecliiuoblâduitor sulletesc

al Moldovei. Patriarhul, care dduse un Mitropolit provin-

ciilor ruseti ale Poloniei i altul flhievului, mai târziu (Ihie-

vului i Lituaniei 1
, ar ii fcut pentru Moldoveni doar un

V. Dobrescu, pp. 70-80.
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.episcop, sufragan al acestora, cci a numi un Mitropolit în-

j3emnâ i a recunoate neatârnarea politic a unei teri, ceia ce

pentru Moldova lui Iurg era, se va recunoate, o chestie

.destul de ginga, mai ales cu privire la regele Casimir,

precum i mai târziu la urmaul lui, lagello Litvanul, fcut

în acelai timp cretin i rege al Poloniei. Dac ar fi fost

mcar un episcop moldovenesc, n'ar fi jurat urmaul lui

Iurg, Petru al Muatei, credin regelui polon, fie i în

Lemberg, în manile unui arhiereu strin, Vldica de Chiev

si Lituania *. i, in sfârit, la limanul Nistrului, în Cetatea-

.Alb, curit acum de Ttari, în locul unde ptimise

di era îngropat mucenicul Ioan-cel-Nou 2
, fiina o episcopie

în legtur cu a Haliciului, — episcopie al crei trecut, de

fdminteri, nu se poate restitui, dar care trebuie s fi fost

întemeiat în aceleai timpuri care au vzut întemeierea epis-

copiei româneti cu titlul metropolitan din Vicina. Cetatea-

Alb, ce e dreptul, nu fcea parte înc din Moldova 8
, dar se

afla în raza ei fireasc de înrâurire i de cucerire viitoare ne-

aprat, i a crea o Mitropolie a Moldovei, uitând aceast

.episcopie fcut totui anume pentru Moldoveni, pentru cei

din ara-de-jos mcar, — se pare un lucru cu neputin 4
.

i Hurmuzaki, I \ pp. 295-6, no. ccxxxv.
2 V. legenda lui în Rev. pentru ist., arch. i fii., III *, p. 165-74. Cf.

lorga, Chilia si Cetatea-Alb, p. 46 i urm.
8 Cu tot actul lui Iurg pentru Iaca Litavor, «lociitor la Cetatea-

Alb», pe care i acum — cf. Studii i doc., V, p. 597 i urm., cu Gh.

Popovici, in Prinos Sturdza, p. 361 i urm. — ii cred fals. Cf. recentul

memoriu al d-lui I. Bogdan, în «Analele Academiei Române» pe 1908,

despre Inscripiile dela Cetatea-Albâ.

4 Cf. Dobrescu, p. 76 i urm., care admite Mitropolia lui Iurg, in-

Jritâ de patriarhul din Târnova.
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CAP. V.

Decderea înrâuririi greceti. Noua înrâurire sârbeasc.

Speranele cele mari ale Patriarhului constantinopolitan

de a pstra i mai departe teritoriul cucerit in astfel de*

împrejurri, foarte prielnice, dar trectoare, nu se dove-

dir îns întemeiate.

Pe de o parte, Latinii începur iari a se mica pentru

ca s iea în stpânire ara-Romaneasc. Pan la sfâritul

vieii sale, ctre 1380, Vlaicu-Vod i-a pstrat,—dei jur, în-

tâmpltor, lui Ludovic-cel-Mare pe sfinii catolici tefan, La-

dislau i Emeric 1
,— cei doi episcopi ortodoci pe câte o dju-

mtate» de ar, dar n'a gonit nici pe cel catolic, sprijinit

de rege. La 4383, dup ce Banatul se gsise poate câtva

timp în mâni ungureti, episcopul catolic Grigore se

intitula,— ceia ce la el avea, de sigur, însemntate,— «episcop

de Severin, precum i al prilor de dincoace de muni 2
,

adec a toat ara-Romneasc, dei fcea o hirotonie în

Câmpulung, in cuprinsul cloalerului.

La aceast dat, Iacliint, cel d'intiu Mitropolit munteanr
nu mai erâ în via. înc dela 4379, apare îns ca Mitro-

polit, nu Antim, cruia i se pstrase motenirea, ci, nu tim
prin ce influene, un Hariton, care dispare dup 1384 3

. Ha-
riton va fi stat la Constantinopol, unde-1 i întâlnim, luând

parte la soboare, dar mai ales la Atos, unde erâ întâiul egu-

men, protosj al obtei. La 4384 titlul de «Mitropolit»,fr niciun
fel de circumscriere 4

, îl are îns Antim însui, care se ii*-
;

i Hurmuzaki, 1 2
, pp. 498-200 ; Zimniennann-Werner, II, pp. 386-7.

2 cEpiscopus Severini, necnon pareium transalpinarum» ; Hurmuzaki r

2, p. 276, nr. ccxvi.

8 Acta patr., II, pp. 7, 10, 17, 19, 24, Byzantina Chronika (Vizai"

tinschii Vremennic), XIII (1906), pp. 107, 112 (semnalare a d-lui A.

T. Dimitre8cu).

* Ibid., pp. 27, 28, 37, etc. Cf. Dobrescu, o. c, p. 47.
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tâmpin ultima oar la 1394 ca singur «Mitropolit*, in mr-
turia unui hrisov al lui Mircea, din 8 Ianuar *.

Pe la 1380 Antim, bolnav, se fcuse schimnic, dar, c-
ptandu-i din nou puterea, i se Îngdui de Patriarhie, la 15

Februar din acel an, s iea din nou asupr-i pstoria epii,

caz care e adus înainte într'o discuie din veacul al XV-lea*.

La 1381, nu tim cine era Domn muntean : dela 1386

îns stpâniâ Mircea, iul lui Radu i nepotul de fiu al lui

Vlaicu. tim sigur c el dobândi, fr nici-un rzboiu, Seve-

rinul i c un Ban se gsiâ intre boierii si. Gri^ore, epi-

scopul catolic, nu mai avu urmai aici, dar dela 1389 pân
în 1401 gsim in actele patriarhale un episcop al «Sevcri-

nuluî», al «Ungrovlahiei de ctre Severin 3d, care st la

Constantinopol i isclete în josul tuturor hotririlor sino-

dale. La 1394 îns, Atanasie, «Mitropolit de Severin», se afl

îu ar i isclete ca martur într'un act domnesc lâng
Antim 4

. Firete îns c pierderea Banatului, îndat dup
Mircea, încheie i rostul acestor Mitropolii ai cuprinsului

muntean 6
.

O alt înrâurire îns decât cea apusean, latin, trebuia

s înlture, mcar în parte, acea influen greceasc, pe care

Patriarhia o credea puternic întemeiat la noi, odat ce Domnii

erii-Româneti se îndatoriser a primi numai pe Mitro-

poliii trimesi de la Constantinopol i odat ce Mitropoliile

1 Hasdeu, Istoria critic, ed. a 2 a, pp. 125-6 i nota 12.

2 Migne, Patrologia graeca, CLX, pp. 99-103 (cf. Dobrescu. Contri-

buiuni la ist. bisericii române, din «Conv. Literare» 1907 ; p. 15,

nota 3) i Meletie de Arta, III, p. 239 (adus inainte de Lesviodax, Istoria

bisericeasc, pp. 396-7).

s Acta patr., II, pp. 135, 270, 272, 277, 285, 291-2, 312-3, 489,

491, 504.

4 Hasdeu, l. c.

5 E o adevrat ruine pentru gospodria noastr cultural c am
lsat s se iea de la mnstirea Neamului sbornicul slavon care cu-

prindea, intre altele, i corespondena lui Antim cu vestitul Patriarh

Eftimie de Târnova; Melhisedec, in Rev. p. ist., arh. i filologie.

Iii, p . 130.
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muntene fuseser introduse în rânduiala ierarhic a Bise-

ricii Rsritului grecesc, Scaunele lor fiind puse în

locul celor de Nicomedia i Amasia, afltoare în teritoriile

definitiv pierdute ctre Turci, cari aduseser la legea lor

chiar, pe locuitorii acelor provincii.

Concurentul cel nou veniâ tot din Balcani. El era supe-

rior bizantinismului formalist i amorit, prin vioiul su avânt

de credin, prin marea sa râvn de munc, prin setea de

jertf pentru legea cretin i prin dorina sa nobil de a

folosi omenirii cu rspândirea de lumin, ca i cu sme-

renia apostolic, cu srcia neîntinat, cu popularitatea

simpl a celor cari-1 reprezintau. El gsiâ un sprijin i în

faptul c avea in apropiere rdcini din care se putea hrni,

pe când bizantinismul nu putea s afle niciun ajutor în

vecintatea vre unui neam care s întrebuineze limba gre-

ceasc. E vorba de spiritul clugresc de crturrie din

"Atos, aa cum el se mldiaz intru câtva i vine la noi prin

«popa», adec ieromonahul Nicodim, un sfânt al muncii, al

organisrii i binefacerilor culturale.

Era un Macedonean fr naie lmurit, nscut la Per-

lepe sau Prilep 1
, în stpânirea sârbeasc, din mam sâr-

boaic, dar din tat grec. De timpuriu merse s-i fac
ucenicia la Atos, vatr de veche cultur, care-i aprinse

mai puternic lumina in acest veac al XlV-lea, când Panse-

linos întemeiaz acolo o nou coal de pictur, în sensul

creia au lucrat i zugravii dela noi, mai târziu când Pa-

lamas petrece între clugri, când împratul Ioan Canta-

cuzino, un polemist bucuros de discuii filosofice privitoare

Tareligîe, îi cut aici adpostul, dup ultimele sale neao-

rociri politice, ca Ioasaf clugrul, i când, în mijlocul rz-

boaielor civile i strine, Atosul, încheind cu toi lupttorii

învoieli deosebite, tiu s se pstreze la o parte, în panica-i

via închinat culturii economice, culturii artistice i, fi-

rete, mai ales, culturii teologice propriu zise.

1 Aceasta se spune i in pisania mnstirii Gluiului, care-i este în-

chinat :«Nicodima prilepcnschi» : tefulescu, Tiamana, cd. a 2-a, Bu-

cureti, 1903, p. 67.
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Clugrii din Atos nu se ineau strâns i exclusiv de

niciuna din marile Biserici ambiioase care se certau pentru

supremaia duhovniceasc în Peninsula Balcanic, ci ei erau

bucuroi s împace, în folosul ortodoxiei, gâlcevile astfel

stârnite. Când Isaia din Atos lu asupr-i, în 1374-5, s
împace cu Bizanul Biserica patriarhal sârbeasc întemeiat

Ae împratul Duan, Nicodim se afla pe lâng dânsul, tl-

mcind în folosul pcii bisericeti \ Pe un astfel de om au

trebuit s caute a-1 inea pe lâng dânii i noul stpânitor

al Serbiei, cneazul Lazr, i, dup moartea lui, pe câmpul
Âe lupt dela Cosovo (1389), vduva lui, Milita, i fiul ei,

noul oblduitor al Sârbilor liberi, despotul tefan, care, c-
ptând acest titlu dela Gonstantfnopol, in 1403, avea i bune ^
legturi bisericeti cu Patriarhul de acolo. Dar, când, dup
marea înfrângere a cretinilor de ctre Sultanul Baiezid la

Nicopol, Serbia fîi ameninat i domnia lui tefan se cl-
,

^tin, Nicodim trecu statornic in ara-Romneasc, pe care J

pân atunci o ctercetase numai adese ori,—mai ales, neaprat,

In acele pri «ungureti» ale Banatului de peste Olt, care

-corespundeau Serbiei sale 2
.

Pe vremea cînd tria înc Lazr cneazul i când ara-
Romneasc se afla tot supt stpânirea lui Vlaicu-Vod,

Nicodim veni in prile Mehedinului i Întemeia, cu hramul

5f. Antonie — Antonie fiind patronul schivnicilor; Antonie

Be numi i un patriarh constantinopolitan de atuncea —

,

o mnstire chiar pe malul Dunrii, la Vodia, aproape de

Vârciorova de astzi, într'un loc de unde se vd mai bine

munii malului sârbesc decât prile olteneti vecine. Zidirea

a fost fcut, firete, în stilul pe care-1 obinuiau pe atunci

Atonitii ca si Sârbii, în acela care deosebete i biserica

patriarhal din Ipec 3
, dar în proporii foarte modeste i cu

un material inferior, bolovani din gârla apropiat, amestecai

cu crmid destul de tare. Astzi, intr'un coft npdit de

1 Ruvarac, Ia Archiv fur slav, Philologie, XI, p. 355.

* Cf.i Viaa lui Isaia, de Ducici, in tCnij radovi», p. 87 (mie neac-

^esibilâ).

* La tefulescu, p. 40.
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copaci, supt un delule, nu se mai vede din biserica Sf. An-

tonie i din chiliile clugreti care o încunjurau pe vremuri,

decât, pe lâng urme de temelie, un morman de pietre i
moluz \ D. tefulescu, care a vzut ruinele cu câtva timp

înainte, a putut lua urmtoarele msuri: 19 x
/2 metri lun-

gime, 8 metri lime 2
; d-sa a constatat i forma de cruce

cu abside la strane a cldirii 3
.

Avem, fr dat îns, actul de întemeiare al Vodiei,

dat de Vlaicu-Vod înc, «bine-credinciosul Voevod Vla-

dislav, cu mila lui Dumnezeu Domn a toat Ungrovlahia».

Cum se vede, în titlul Domnului nu se pomenete nici du-

catul Fgraului, nici Bjiia Severinului, ceia ce ar face

s se cread c documentul e mai vechiu decât anul 1369,

când s'au adaus aceste stpâniri nou. E vechiul pmânt al

Domniei, dar faptul c Vladislav poate drui Olteniei sale

locuri oltene, «ungureti», ca Jidovtia, ca locul dela Cos-

teni pân la Topolnia, «malul dunrean dela podina Orea-

hovei pân la podul din sus de Ruava» i «Vodia cea

mare, pe amândou laturile», pe lâng alte pmânturi, arata

c el era stpân aici, i pune astfel acest act ctitoresc dup
încheierea rzboiului pentru Vidin, deci dela 1369 înainte,

când i prin aSemenea cldiri bisericeti Vlaicu cuta s-i
întreasc dreptul domnesc i legea ortodox în pmântu-
rile din nou cucerite de el i recunoscute de rege 4

.

Pentru întâia oar, un Domn muntean druia unei mns-
tiri zidite din piatr, supuse unui egumen canonic i având

o adevrat avere, moii si venituri. E interesant s ne
7 A A

oprim o clip asupra lor. Vodia capt sate în deplin

stpânire, cu absolut imunitate, ca i satele care se d-
deau în Sârbia mnstirilor de acolo de ctre stpânitorii

terii ; satul Jidovtia nu va da, astfel, fiind «slobod», nici

1 V. Iorga, Sate i mnstiri, p. 343.

2 Tisniana, pp. 47-8.

3 Ibid.

* Actul fa tefulescu, Tismana, p. 48 i urm. Originalul in Arhiva

Statului.
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«drb, nici tlucru domnesc?, robot pentru Domn, nici nu

va îndeplini îndatoririle de oaste. în aceleai condiii se

vor ii aliat i cele zece sate sârbeti pe care cneazul Lazr
ie dete, înc dela început, ctitoriilor epopei Nicodim» pe p-
mântul «unguresc» ajuns acum in mâna Românilor 1

. în

;dte pri i se d mnstirii numai dijma de grâne pe care

obinuia s'o ridice Domnul : «ccâbleleD, câblritul, numit asâ

dup msura de grâu, care se zice in Ardeal, de Sai:

Ktibel, sau o parte din petele domnesc prins in Dunre,
liând va li hramul Sf. Antonie, egumenul Vodiei va primi

o mie de perperi în bani, pentru ospul îndtinat, precum

i pentru alte cheltuieli ale clugrilor. Pe lâng aceasta,

dela Domnie se vor trimete 300 de perperi spre a se

împri sracilor i, in acelai timp, tot pentru acest scop,

dousprezece burdufuri de brânz, dousprezece cauri, tot

atâtea prechi de haine i de înclminte, ba chiar i
atâtea paturi, pe lâng o maja de cear, în vederea lumâ-

nrilor. Vlaicu-Vod înzestrase Vodia i cu odoare i odâjdiir

de mtas i ccamh» 3
.

Ca via clugreasc, Vodia cuprindea clugri cari

u aveau decât grija rugciunilor, clugri proti^ cum s'a

zis mai pe urm, i clugri cu tiin de carte sau cu

meteug de art. Nicodim însui erâ un caligraf ales i
un bun cunosctor al limbii literare slavone; se pstreaz
astfel i astzi, in Muzeul din Bucureti, evanghelia pe care

a scris-o el in anul dela facerea Lumii 6913, deci sau in

toamna unului 1403 sau în lunile pân la Septembre ale

anului urmtor. Are o frumoas scrisoare sigur, dar lipsit

de orice podoabe. Dac legtura în argint lucrat e din

aceiai vreme ins, nu se poate hotra.

Mitropolitul Severinului n'aveâ niciun drept de amestec,

î nici Domnul ctitor. Nicodim era monarhul chinoviei sale

i Hasdeu, Arch. ist, I l
, p. 17 i urm.

- Aâ-zisul in Apus camocatto.
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de harnice albine mnstireti, care ineau s câtige

pentru cultura superioar o ar întreag ce nu fusese

înc atins de dânsa. Dup moartea lui, fraii aveau s
aleag in libertate deplin un nou egumen. Un act din 1394,

care a mai fost citat, ne ajut s tim c, înainte de sfâr-

itul zilelor lui Nicodim, când acesta se strmut în noua

zidire, de care va li vorba acum, clugrii din Vodia, care

alctuiau o obte deosebit, aveau alt egumen, pe Vladislav,

care-i luase poate acest nume duhovnicesc în cinstea Dom-
nului întemeietor.

Legenda, auzit de muli în deosebite timpuri i, la urm,
pus i în scris \ tie s povesteasc în ce chip minunatul

printe Nicodim, pe care-1 cânt i unele cântece ale Sâr-

bilor 2
, dup ce a trecut Dunrea pe vemântul lui aspru

aternut peste valurile rzvrtite, a cutreierat prile de

spre munte ale inutului oltean, cutând locul cu cderi de

ap despre care era întiinat în chip minunat c trebuie

s cuprind o nou zidire bisericeasc a lui. Un ciobnel

care-i ctâ porcii prin pduri îl îndrept la dealul rsrit
din codru care-i iea numele dela pârâul Tismanei, ale

crui ape inesc din stânc i se izbesc, czând din treapt

în treapt, de ascuiurile pietrei zdrumecate. Aici fcu el,

i tot cu banii domneti, ai lui Vlaicu, dar, pe urm, i ai

lui Radu, fiul celui d'intâiu ctitor, ai lui Radu i ai soiei

lui din Bizan, Doamna Calinichia, si în sfârit ai lui Dan, fiul

acestora, mnstirea, mult mai bine aezat i mai trainic

întruchipat, a Tismanei.

O fcu în stilul Voditei, dar cu trei turnuri, si cu mai

multe abside; înfiarea ei de astzi nu poate s dea, dup

1 1Viaa prea-cuviosului nostru Nicodim sfinitul, arhimandritul lavrei

din sfânta mnstire Tismana, lucrat de ieromonahul i duhovnicul

din Tismana, tefan, la anul 1839, dup o carte tiprit la 1863 de

episcopul Râmnicului chir Partenie, i dup un manuscript vechiu

tiprit de Iosif Bobuleseu» ; Bucureti, 1883.

? tefalescu, pp. 65-6.
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atâtea reparaii, dintre care cea din urm, pe vremea lui

Vod Bibescu, a fost o adevrat prefacere in stil comun
apusean, nici mcar o ideie apropiat de ce a fost zidirea

lui Nicodim; doar proporiile s fi rmas intru câtva- ace-

leai. De alminterea, înc din 1542, când Radu Paisie o

zidi din nou, în forma, apropiat de cea moldoveneasc, prin

care se deosebesc zidirile muntene din aceast epoc, ea nu
mai avea nimic care s poat aminti construcia primitiv. Fe-

lonul ce se arat nu e, de sigur, acela care ar fi avut darul

minunat de a feri pe sfânt de atingerea flcrilor atunci

când Craiul din Buda i-ar fi cerut aceasta, i pot fi îndoieli

si cu privire la grosolana cruce de plumb cu numele Mân-

tuitorului i al celor patru evangheliti, despre care se spune

c Nicodim ar fi purtat-o la gât pe vremea când erâ de

njuns s ating cineva piciorul lui pentru ca din mort de

foame s se trezeasc întremat i stul.

La 1385, supt Dan-Vod, Tismana era gata, i i se ddea
cel d'intâiu privilegiu, care fu întrit, peste ceva mai puin
decât doi ani de zile, de ctre noul Domn al erii-Româ-

neti, Mircea 1
, care rmase ocrotitorul mnstirii, dându-i

la 1406, când merse în Banat s se întâlneasc cu Craiul

Sigismund, privilegiu de imunitate pentru pescuit i între-

buinarea izlazului 2
. Dan recunoate ca întâiu ctitor, nu pe

Vlaicu, ci pe tatl su, Radu, care, în zilele Domniei sale

nesigure i, oricum, tulburate, nu putuse isprvi, închein-

ilu-i-se înainte de vreme viaa, marea i frumoasa cldire,

Iar preche înc în erile noastre. Dela ctitorii si acetia,

Tismana avea, ca i Vodia, sate, livezile de nuci ale D-
bâcetilor, rudele Doamnei Clara, cele 400 de «câble» dintr'un

întreg jude de munte, disprut pe urm, al Jaleului, grâu

ce erâ s se trimeat de-a dreptul egumenului, fr s mai

i Hasdeu, Arch. ist., III, pp. 192-3.

2 Venelin, Documente româno-bulgare (rusete), 1840, pp. 22-3 ; tra-

ducere romaneasc In Arch. ist., I \ p. 98 ; cf. tefulescu, pp. 85 i urm.
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cear «câblarub dezlegare dela Domnie; apoi, iari, în

ziua hramului, dac nu bani, frumoi perperi «roii» de au r,

ca dincolo, mcar burdufurile de brânz, caurile, paturile,

«postavurile de veminte» i «postavurile de înclminte»,

—

îns, '.cu mai puin drnicie, în vremi mai grele: câte zece,

nu dousprezece; în sfârit, i ceara de lumânri, i chiar

miere *. Mai târziu, cel de al doilea Dan, din veacul al XV-lea

adause o sum de sate nou i, pe lâng ele, pentru intâiai

/lat în ceia ce privete aceast mnstire, igani, Aigam,
cum se zicea pe atunci acestor robi de curând luai dela

Ttari,—în patruzeci de slae 2
.

Nicodim tri pân în 1406, când se stânse de btrânee,

a doua zi de Crciun, în Tismana chiar, de unde obinuia

s trimeat întrebri duhovniceti, de naiv filosofie tâl-

cuitoare a Scripturii, acelui mai mare decât dânsul care în-

fia în Târnova Bulgariei, pân la cderea acesteia supt

Turci, acelai curent de înoire a ortodoxiei prin munc li-

terar i artistic, Patriarhul Eftimie 3
. El ls o sum de

ucenici crturari, cari erau în stare s duc mai departe

opera sa.

Unul dintre dânii, Agafton, fii ales egumen în locul în-

vtorului su, i pe numele lui sânt date privilegii pentru

Tismana, de ctre Mircea însui, sau, dup el, când Banatul

ajunse în stpânirea Ungurilor, de ctre împratul Sigismund,

ca rege al Ungariei — de trei ori el întrete averea Tis-

menei i Vodiei ; altele : dela Dan al 11-lea, care cptase
înapoi, dela acelai împrat, al crui cpitan viteaz la Du-

1 tefulescu, p. 448 i urm.

2 Hasdeu, Arch. ist, 1 1, pp. 19-20.

3 Un manuscript cuprinzând aceast coresponden se pstra la m-
nstirea Neamului, de unde 1-a înâtrinat, dup cât se pare, cunoscutul

Iaimirschi; v. tefulescu, p. 22, nota 2. Alte manuscriple au unele

scrisori din ea; ibiil. Cf. lucrrile lui Kaluzniacki, Werke des Patriar-

chen von Bulgarien Euthymius, Viena, 1901 i lui Sârcu, Vremea i
viaa patriarhului Eftimie de Tirnova (rusete).
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nare era, posesiunea prilor oltene (1421), apoi în 1420,

fiind acum lupt i nesiguran în ar, iari dela Sigis-

jnnnd, în 1430 dela Dan, în 1439 dela Vlad Dracul, ca

Domni ai Banatului, In liii dela Ioan Hunyadi, ca guver-

nator de fapt al regatului unguresc, pomenesc dela un timp

pe un al treilea egumen, popa Gherasim 1
.

Dar Nicodim mai lsase un ucenic în stare s cârmuiasc
mnstiri, ba chiar s le fac din nou. Când Mircea se art
aplecat s cldeasc i el un lca de Închinare pentru c-
lugri, înc înainte de moartea lui Nicodim, la 1.188, el puse

pe Gavriil în fruntea soborului dela mnstirea Climneti,
care se uni apoi cu cealalt ctitorie a lui din acelai an,

Cozia 2
. La Cotmeana, dincolo de Olt, pe plaiurile argeene

,.— cele trei mnstiri pziau i vadul Oltului, i drumul

(.ctre cetatea de Scaun a terii, i erau puternice i folosi-

! toare ceti, ca i Vodia, care stpân iâ la Porile-de-lier, i
\ Tismana, care ainea calea la pasul gorjean al muntelui—

,

popa Sofronie avea aceiai situaie stâpânitoare ca i Gavriil

dincolo de ap 3
. i mnstirile acestea aveau sate «slobode»,

vii, livezi, venituri domneti, daruri la hram i slauri de

igani. Dar nicio urm -i nicio mrturie nu ne ajut s
tim cum au fost ele la început, înainte de prefacerea lor

Ipupt Constantin-Vod-Brâncoveanu, târziu, la sfâritul vea-

cului al XVII-lea.

Nu tim precis în ce împrejurri au fost cldite mnstirile
din Snagov, din Strugalea 4

, din Tânganul, mai târziud,— dar

bnuim o origine asmntoare. înc dela sfâritul veacu-

lui al XlV-lea îns, ucenici de-ai lui Nicodim ptrunser
i în acea Moldov nou, unde ei nu puteau s atle, ca în

ara-Româneasc, împotrivirea tcut, intriga statornic i
dibace, a ierarhiei greceti. într'o margine de pdure supt

1 Venelin, p. 26 i urm.
;
tefulescu, p. 155 i urm.

2 Hasdeu, Ist. critic, ed. a 2-a, p. 129 i urm.; Tocilescu, in Foaia

jboc. Românismul, II, pp. 28-30.

.
3 Hasdeu, Ist. critic, p. 432.

* Arch. ist., 1 1, pp. 91-8.
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Carpai, unul din ei, al crui .nume nu ni-a rmas pstrat'cu

siguran, a zidit astfel, supt Petru-Vod, contemporanul lui

Mircea Munteanul, pe Ia 1390, o mnstire de crturari, care

s'a numit, dup o cetate aprtoare,— i aceasta dup un

pru din apropiere, — Mnstirea Neamului. De aici cu-

rentul sârbesc se întinse spre apa Bistriei, i dela dânsa

s'a numit mnstirea Bistria, întemeiat peste câiva ani

numai, de noul Domn al împciuirii .i oblduirii panice,

Alexandru-cel-Bun. în sfârit, pe Siretiu, în susul apei, m-
nstirea Sf. Nicolae din Poian, lâng Pobrata de mai târ-

ziu, e de aceiai provenien.

Nefiind o Biseric organizat în Moldova, afar de epis-

copia, aâ de deprtat, a Getii-Albe, astfel de egumeni

indepliniau în chip firesc i funciile de stinire i hiroto-

nire. Erau Vldici ca i ccpseudo-episcopih) de mnstire
din veacul al XHl-lea. în împrejurri necunoscute, unul

din ei, losif, trecu la Cetatea-Alb. Erâ rud cu Petru-

Vod, cu Roman i tefan-Vod, cu Alexandru-cel-Bun,

iul lui Roman, cu toat aceast dinastie nou de dii ai

Muatei», care, din partea ei, se zicea i Margareta i ocrotiâ

pe episcopul de Siretiu — la 140*2 îns acesta, Ioan, sttea la

Sandomir, in fundul Poloniei — i pe Dominicanii dela bise-

ricile Maicii Domnului i Sf. Ioan Boteztorul din Siretiu 1
.

losif, care mai avea, pe la liOO, un concurent, pe Me-
Jetie, din vre-o mnstire de acestea nou, trebuia s râv-

neasc a fi cpetenia metropolitan a unei nou Biserici

moldoveneti organizate canonic. Ca (.(episcop sârbesc?* îns,

el trebui s duc o lupt îndelungata i grea cu ierar-

hia greceasc bizantin, care, supt influentul împrat
Manuil, se gtiâ de atac împotriva acestor înclcri ale

limbii slavone i ale curentului clugresc al Sârbilor, în

legtur cu hesichasmul învins al eroticului Palamas.

1 Studii si documcitlf, I—II, pp. xi.vn-ix : cX. W. Abralinm. IiiskupMwa

Iminskie <" Mohlawii m< iru>l;u XIV i XV, Jiu nkwartalnik bisto-

ivcznv»; Lembenr. 1ÎNJ2.
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CAP. VI.

Luptele cele din urm ale Patriarhiei constantinopolitane

pentru pstrarea drepturilor ei ierarhice asupra

Moldovei.

înc dela 1391, Patriarhia din Constaninopol trimese

un emisariu, Teodosie, pentru a-i da seam de situaia

bisericeasc din Moldova. Petru-Vod era înc în via, i
acest ocrotitor al propagandei sârbeti, care fcuse episcop

de Cetatea-Alb pe ruda sa, Iosif, i care, în toate, avea

Înelegere cu vecinul su, Mircea, sprijinitorul lui Nicodim,

nu gsi cu cale s primeasc mcar pe Trimesul patriarhaJ,

care trebui s se întoarc înapoi fr zbav 1
. Domnul

vzuse bine c Teodosie nu era decât un Mitropolit nou,

de obârie greceasc, i el nu voia ca Moldova lui s aib
ca întâiu pstor pe un strin, pstrându-i toate legturile

peste hotare i menit a exporta într'acolo o parte din ve-

niturile terii. Dar Teodosie nu e acel Mitropolit de «Mauro-

vlachiaD care st neocupat în Constaninopol i isclete

hotrâri sinodale la 1393 i 1395 a
.

Cci, dup retragerea lui Teodosie, Patriarhia numi, for-

mal i fi, pe la 1392, un Mitropolit pentru Moldova, pe

Ieremia, al doilea Grec, pe care iari, ca i pe Teodosie,

nu-1 ceruse Voevodul moldovenesc, aa cum îl ceruse, în

1359, pe Iachint, Alexandru-Vod al erii-Romneti. Primi

acelai rspuns ca i înaintaul su, c Moldova îi are

episcopul, pe Iosif,— care va fi fost numai titular de Cetatea-

Alb, precum Iachint era titular de Vicina, i va ii locuit

în ar, lâng Domn, ruda sa— i c, deci, ea nu poate recu-

noate pe altul. Ieremia iei din cuprinsul hotarelor mol-

doveneti, dar fulgerând cu o neputincioas anatem ara

Întreag, care nu voise a-1 primi ca pstor al ei.

i Acta Patr., II, p. 531
a Ibid., pp. 167, 174, 241.
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Afurisenia pronunat de Ieremia nu-i folosi nimic, pre-

cum ea nu aduse nicio pagub terii. Dup trecere de

câteva luni de zile, în 1394, Patriarhia numi pe fostul «Mi-

tropolit al Maurovlahieb ca episcop recunoscut de Turci

al Târnovei, pe care acetia o cuceriser de curând, în

1393, gonind intr'un venic surgun pe Patriarhul bulgresc

Eftimie, corespondentul «popei* Nicodim. Prin aceasta Pa-

triarhul arta dorina de a se împca, în sfârit, cu Mol-

dovenii, pe cari n'ar fi voit s-i piard din mân cu totul.

Astfel înelese lucrurile i urmaul (de la 1394) al lui

Petru i al lui Roman,—Domni cari jigniser Constantino-

polul bisericesc prin trimiterea îndrt, prea lipsit de orice

cruare si de orice forme, a lui Teodosie si a lui Ieremia,

—

tefan-Vod, fratele lor. Pe atunci erâ, de altfel, pretutin-

deni, în Rsrit ca i in cel mai deprtat Apus, un curent

de simpatie pentru Bizantini, spre mântuirea de Turci a

crora erâ s se alctuiasc în curând expediia dela Ni-

copol.

înc din 1395 se negocia împcarea, prin care Moldova nu
putea înelege altceva decât recunoaterea luilosif,— creat

doar dup toate normele canonice de Mitropolitul legiuit al

Moldovei, cel dela Haliciu,— ca Mitropolit a toat Moldova,

ceia ce erâ cu putin acum, odat ce, dela 1391, Scaunul de

Haliciu nu mai erâ ocupat, spre a folosi Scaunului din Chiev,

ocrotit de Lituano-Rusul Iagello *. Trimesul moldovenesc erâ

un «pop»,— precum un «pop» Simion inea din 1391 locul

de arhipstor al Haliciului *— ,
i, pentru c sttea în fruntea

celei d'intâiu, mai vechi i mai mari mnstiri de reform ale

terii, i se zicea «protopop»3 . Protopopul Petru, un Moldovean

i el, merse deci la Constantinopol pentru hotrârea lucrurilor.

1 Dobrescu, p. 91, aota I.

2 Ibid.

8 Astfel de protopopi întâlnim i mai pe urm, supt tefan-cel-Mare,

pe Iuga, al crui fiu a fost unul din boierii mari i însemnai ai acelui

timp. V. i Bogdan, memoriul citat despre Cetatea-Alb, în An. Ac. Rom.
pe 1908, p. 344.
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Aici se încerc o soluie care ar fi lsat la o parte pe Ie-

remia i n'ar fi îngduit nici pe Iosif, pe care-1 voiau toi,

nici pe Meletie, care se înfieaz numai acum, asociat la

aceleai batjocuri ca i colegul su. Anume Petru, ridicat

de Patriarch, anume pentru aceasta, la rangul de vicariu,

idichiuD, trebuia s primeasc rostul de «exarch» în Mol-

dova, pe care-1 cptase în 1359 Iachint, când uni în

persoana sa situaia canonic de episcop al Vicinei i aceia

real de cârmuitor sufletesc al Principatului muntean. Petru,

luat i cu binele i cu rul, se învoi la urm s pri-

ineasc rolul de exarh, fr s fi întrebat mai înainte

pe Domnul i boierii cari-i încredinaser misiunea la Con-

atantinopol.

Aceste împrejurri îi afl i mai bine lmurirea în po-

litica Patriarchatului fa de Biserica ortodox a Mara-'

jnursului si a inuturilor romaneti vecine.
9 9* a

Anume, de mult timp, înc de pe vremea lui Sas Voe-

vod, sau înc si mai de înainte, Românii maramurseni
aveau o mnstire de piatr, la Peri, lâng Sighet, i egu-

menul dela aceast mnstire a Sf. Mihail îndepliniâ, ne-

fiind un episcop canonic în vecintate, funciile de Vldic,
jn 1391, anul misiunii lui Teodosie, fiul lui Sas, Bale sau

Bali, care, izgonit din Moldova, primise în Ungaria, din

partea regelui, o despgubire strlucit, consistând din

xoncedarea cetilor Sighet, Hust, Chioara, Rodna i a si-

tuaiei de comite al Maramursului, fcu drumul la Con-

.stantinopol pentru «a se închina sfintelor moate». Bali

.ar fi voit bucuros s aib un episcop, dar aceasta nu se

putea fr învoirea Regelui catolic, care n'ar fi dat-o cu

jiiciun pre. Deci el ceru i cpt ca egumenul su din

Peri, Pahomie, «popa» dela mnstirea sa de-acas, s fie

•numit exarh asupra Slagiului, Arvei, Ugocei, Blegului
i, în Ardeal chiar, asupra Ciceului i Unguraului, vii-

toarele feude ale Domnilor moldoveni din vremile urmtoare,
jn acelai timp, mnstirea era scutit de orice amestec
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r

episcopal i era declarata în legtur de-a dreptul i venic,

cu Patriarchia însi, fiind stavropighia ei 1
.

«Exarchia» moldoveneasc a «protopopului» Petru nu iz-

buti îns asa de bine. Atunci se luar informaii nou-
in cursul aceluiai an, de doi episcopi rsriteni, cari mai

aveau misiuni prin ara-Romneasc i Rusia, episcopul de*

Mitilene i cel de Betleem. Pe urma cercetrii fcute de-

dânii, se iert Moldova de afurisenie i se recunoscu ca

legal din punct de vedere canonic situaia episcopal a

lui Iosif. Alexandru-cel-Bun ajunsese acuma Domn mol-

dovenesc, — întâiu la un loc cu fratele su Bogdan, apoi

singur. La începuturile acestei Domnii de pace i de în-

gduin, o solie de clerici i boieri moldoveni merse 1&

Constantinopol pentru a face Patriarhului celui nou acea

^rugminte care putea s-i permit i lui a da lui Iosif re-

cunoaterea pe care acesta n'o ceruse prea mult, dar der

care fr îndoial c numai bucuros putea s fie. Solia

ajunse in Capitala bizantin în Maiu-Iunie 1401, i îndat

se redactar scrisorile patriarhale care fcur din Moldova

o nou provincie metropolitan, dezvoltat, neaprat, dit>

episcopia Cetii-Albe, iar din Iosif, scos formal de supt

anatem, cel d'intâiu Mitropolit (26 Iulie). Pentru a se c-
pta îns o siguran deplin în ceia ce privete originea,

puterilor episcopale ale lui Iosif, un clugr Grigorie, egu-

men la Pantocrator, probabil Grigorie amblac, marele cr-
turar de slovenie, i un diacon Manoil merser în Moldova

pentru a face o nou cercetare. Ei i ddur lui Iosif ul-

timul act de întrire 2
. Astfel din episcopia Cetii-Albe

ieiâ o Mitropolie moldoveneasc, precum din episcopia Vi-

cinei ieise o Mitropolie româneasc pentru cellalt principat.

Rmânea instalarea episcopului de Cetatea-Alb la Su-

ceava. «Un boier cu destul oaste», spun Vieile Sfinilorr

i Studii §i doc, XII, p. xxxvm i urm.

2 Acta Patr., H, pp. 223, 241 i urm., 256 i urm., 278 i urm., 283r

359 i urm., 494-5, 519, 528-33.
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din al XVII-lea veac, i un cronicar contemporan care le

urmeaz, merse la vestitul port genovez i lu, cu învoirea

^vernatorului italian, sicriul cu moatele celui mai nou

dintre mucenicii recunoscui de Biserica Rsritului. La

îocul ce s'a zis «Poiana Vldicto pentru c era o danie

icut lui Iosif,— lâng Iai, Domnul cu Mitropolitul, cu

•clerul i cu boierimea, ieir întru întâmpinarea alaiului,

•cu toat pompa pe care o poate desfura în asemenea

împrejurri Biserica. Mica otire îi urm apoi, cu Voe-

vodul în frunte, drumul spre Suceava. Biserica cMi-

ruilor», a Miruului, mai bine, numit dup satul în

•care se aflase ea înainte de a se fi hotrât raza cetii suce-

vene, primi oasele Sfântu4ui dela Cetatea-Alb ; lâng dânsa

se aez acuma Mitropolitul Iosif *.

Patriarchul ii dduse învturi in ceia ce privete vrâsta

acelora pe cari-i va face preoi i diaconi. Iosif lu îns*
.acum, când era cu totul sigur în Scaunul su, i alte m-
suri. La Neam fusese pân pe atunci ca egumen, în locul

lui Iosif întemeietorul, — legenda spune îns despre clu-
grii Sofronie, Pimen i Siluan, cari, ei, ar fi fcut cândva

un schit de lemn 2 — , un Isac, pomenit în actele Patriar-

hatului, în 1407, la 7 Ianuar, Iosif care-i zice acum
<prea-8finit Mitropolit al Moldovlahieb 3

, încredineaz m-
nstirile «Vldiciei Sale», întemeiate, deci, în adevr, de

dânsul, Neamul i Bistria, aceluiai «pop» Domentian,

care va primi din manile unui boier delegat al Mitropoli-

tului, Petru Ureche, i toat averea druit Neamului de

ctitorul mnstirii, Petru-Vod. Ca i egumenii «sârbi» din

ara-Romneasc, Domentian va avea toate drepturile asupra

mnstirilor i-i va putea numi un motenitor fr ca

1 Oiilia si Cetatea-Alb, p. 79.

* Melchis«dec, in An. Ac. Rom. VI, pp, 58-9 ; Rev. p. ist., arh. si

JU.t HI, p. 14.

* tSveateaiii mitropolit chir Iosifîi raoldovlahiiscbii»: Arch. ist., P,

J>p.
140-1.
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*

vre-o alt putere, bisericeasc sau lumeasc, s se poat
amesteca.

Astfel se crea i vieii mnstireti din MoJdova acea li-

bertate desvârit, prielnic pentru cetit i caligrafie, care

nu zbovi cu roadele ei. Pe când manuscriptele muntene
s'au pierdut, cele moldoveneti se mai afl înc, în cu-

prinsul terii. Din însemnrile de pe dânsele cunoatem?
astfel numele câte unuia din clericii meritoi pentru înain-

tarea la noi a culturii de mnstire. Astfel, Gavriil fiul lui

Urie, intre 1435 i 143(3, care scria o Evanghelie întreag

pentru pârclabul de Hotin, Lacu Cândea. O sum de alte'

volume, cu slova mare, energic* cu câteva încercri de

miniaturisticâ înfiând pe frontispicii linii ce se împleti-*

cesc i se taie, împodobite la coluri cu flori de scaiu, se-

afl în coleciile Academiei Române, dup ce au stat, vea-

. curi întregi, in Neam, unde aternuser rbdtsr slova fru-*

moa «pisarii» de mnstire, cari credeau s-i câtige?

astfel i un drept la iertarea dumnezeiasc a pcatelor.

DigitizedbyG00gle



PARTEA A Ii-a.

LEGTURILE BISERICII CELEI NOU
cu

CATOLICISMUL LUPTTOR.

DigitizedbyG00gle



DigitizedbyG00gle



CAP. I.

Biserica muntean i catolicismul.

în ara-Romneasc nu se ivise niciun fel de greuti
în calea Bisericii celei nou. tim numai, printr'o mrturie

strecurat în cutare scriere polemic din veacul al XV-lea,

-c Antim, Mitropolitul dela începutul Domniei lui Mircea,

îmbtrânind, a primit cinul clugresc, adpostindu-se, do

bun seam, la vre una din mnstirile domneti mai nou,
Cozia, Climneti, Cotmeana, i nu la Tismana sau Vodia,

centrele «sârbetii, pentru care el, Grecul i reprezintantul

strictei ierarhii eonstantinopolitane, nu putea s aib nicio

simpatie deosebit. Anume împrejurri, pe care nu le cu-

noatem, îl silir îns a-i prsi chilia pentru a-i lua

iari locul în fruntea Bisericii muntene, pe care apoi va

fi cluzit-o pân la moarte 1
.

Nu mai cunoatem vre-un alt Mitropolit în jumtatea

d'intâiu a veacului al XV-lea, i rostul acelor ce s'au stre-

curat in acest timp trebuie s fi fost foarte puin însemnat.

Aici nu se ddea, în adevr, nicio lupt între ortodoxia

greceasc a Mitropolitului ori cea sârbeasc a clugrilor,

de o parte, i, de alta, catolicismul roman, sprijinit de Un-

garia vecin. Dac, dup trectorul Mihail-Vod i, în ace-

lai timp cu concurentul su, Radu Pleuvul, amândoi fii

ai lui Mircea, Dan, fiul lui Dan l-iu, stpânete în bun
înelegere cu regele-împrat Sigismund, pe care-1 i aduce

1 V., pentru retragerea trectoare a lui Antim, mai sus, p. 39.
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58 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

în ar împotriva Turcilor, cu cari Dan se lupt, ani în-

tregi de zile, ca om al «Chesarulub, — aceasta n'are nicio

înrâurire asupra politicei religioase a acestui Domn.
Alt Domn aezat cu ajutor unguresc i, mult vremer

reprezintant ol politicei de cruciat pe care o fcea marele

ambiios Sigismund, Vlad Dracul, Jiu al lui Mircea, nu e

cunoscut nici el ca un prieten statornic i cu folos al legii

apusene, ca un datinophron». Proclamaia sa dela Nurnberg,

din 8 Februar 1431, prin care el îngduie predica Mino-

riilor trimei de împratul-rege 1
, rmase, de sigur, fr

urmri.

Episcopia latin a Argeului nu rmâne îns vacant. Prin-

documente ungureti se întâlnesc numele titularilor ei, un
Ioan de «Antiqua Villa», de obârie necunoscut, un Paul
de Hunyad, Ungur, un Vitus ; n avem ins nicio dovad
c vre unul mcar din acetia, cari «pstoresc» Biserica

apusean din principatul erii-Româneti, i-ar ii avut re-

edina în vechiul Scaun de Domnie, din care urmaii lui

Mircea plecar îndat pentru a se aeza în Târgovitea

mai nou. în acest din urm ora, erau i catolici destui,

dar mai mult Unguri decât Sai : pe la 4600 ei aveau dou
biserici, a Franciscanilor sau Bria (barat = frate, în un-

gurete), care trebuie s fie din aceast vreme, i biserica

Sf. Marii, poate de obârie mai nou. Daca s'ar fi pstrat

cele mai vechi privilegii ale acestor lcauri de închinare

pentru strini,— cele a cror tiin o avem, sânt din a doua
jumtate a veacului al XVI-lea numai, — am gsi în ele

numele acelor Voevozi din vremea strmutrii Scaunului

domnesc în Târgovite, cari nu se puteau hotrî a rupe*

deplin cu catolicismul, ce era in legtur cu politica lor

de prietenie fa de cretini 2
.

1 Hurmuzaki, 12 pp, 749-50; cf. Studii i doc, I-II, pp. xxxiv-v.
3 Cf. Acte i fragmente, I, p. 66; Botero, Reiationi universali, Ve-

neia, 1596, pp. 94-5 ; Iorga, Contribuii la istoria Munteniei, in iAar
Ac. Rom.i, XVIII, pp. 31-2 ; Studii i doc, I-II, p. 236, nota 1,
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Da alminterea data de 4417 se cetiâ pe <mn basin de

piatr pentru splat cele sfinte», care se vedea pân târziu

la Brie *. în mnstire se pstra, în veacul al XVITI-lea,

i un manuscript al Cronicii terii, alctuite dup 4688, i,

prelucrând vechile anale, într'un raport, unul din Francis-

cani înseamn i legturile fiecrui Voevod cu catolicismul

:

se vorbete astfel de arderea lcaului, de ctre Turci, supt

un <tMircea-Vod», care ar fi Cel Btrân. Se mai culege din

acest raport c Vlad Dracul a lsat în pace mnstirea
Franciscanilor i c ea a fost drâmat numai dup Radu-

cel-Frumos, în vremea lui Basarab-cel-Btrân, pentru a fi

refcut apoi supt epelu.
Satul Sotânga, în Dâmbovia, a fost druit, de bun

seam, pe acest timp «barailor» târgoviteni, cari, având

obinuita concesie de «slobozie», de a strânge adec locuitori

noi, scutii pe un timp de orice sarcini, aezar, în mijlocul

stenilor vechi «franci» de-ai lor, de acelai neam ungu-

resc ca i dânii 2
. Grija sufleteasc asupra acestor catolici

din preajma lui Vod n'o mai avea îns acuma niciun e-

piscop, ci numai parohul local, un Franciscan.

La hotarele erii-Româneti îns, în Severinul pe care

din nou îl luase în stpânire, incredinându-1 (4428) ca-

valerilor Teutoni, împratul Sigismund aez un episcop

pe Benedict, care se întâmpin i in 4439, când el capt
dela Pap, în acelai timp, i grija Moldovei, unde catoli-

cismul nu i-ar mai fi avut reprezintanii ierarhici 3
.

Cu totul altfel, cu mult mai prielnic pentru catolici se

înfieaz împrejurrile în Moldova, unde prozelitismul po-

lon era simitor mai îndrzne i mai harnic decât pro-

zelitismul unguresc din ara-Româneasc.

1 Arch. ist., I *, p. 46.

2 Acte i fragmente, I, p. 66.

* Hurmuzaki, I », pp. 660-1, no. 560.
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CAP. II.

Catolicismul in Moldova supt Alexandru-cel-Bun.

Alexandru-cel-Bun avea nevoie de vecinii de pestre Nistru

pentru a-i întri situaia. Se mai adauge c întâia lui

soie, Margareta, care purta numele buiicii lui Alexandru

jgi era chiar o rud a acesteia, se numra printre credin-

cioasele Bisericii romane. Din amândou aceste motive,

Alexandru, care începuse organizând Biserica rsritean
a Moldovei i statornicind legtura cu ierarhia constanti-

nopolitan, ajunse dela o vreme,— de sigur dup moartea

Vldici Iosif \ epitrop i consângean al su,— s sprijine

încercrile de cucerire ale catolicismului polon.

La învierea episcopiei Siretiului nu erâ de gândit, cu

toate c regele Ludovic al Ungariei, ajuns i stpân al

Poloniei, fcuse pe Pap s creeze în Haliciu, pentru Ga-

liia i prile vecine, o Mitropolie catolic 2
. La 4387, cel

d'intâiu episcop de Siretiu fusese strmutat la Vilna, fr s fi

stat în oraul de reedin domneasc, al crui titlu îl purta 8
.

înainte de ajungerea în Scaun a lui Alexandru, titlul de

episcop siretean îl purta un al doilea Polon, tefan Mar-

tini, un Dominican, ca i aceia cari stteau în mnstirea
Sf. Ioan Boteztorul din localitate, în care se svârsiau si

minuni trecute la protocol. Pe la începutul veacului al

XV-lea scrie din Sandomirul polon cel de-al treilea epis-

cop, de acelai neam ca i înnaintaii si, Ioan; el atârna

de Scaunul Cracoviei 4
. i la 4443 se pomenete un episcop,

Nicolae Venator, din Ordinul Sf. Pavel Eremitul, apoi, în

acelai an, Dominicanul Toma, concurent biruitor al celui

d'intâiu, care ajunse astfel s pstoreasc tocmai în Scar-

1 El tria înc la 16 Septembre 1408: Melchisedec, Cronica Romanului,

I, p. 102.

2 Hoppe, Gesch. von Galizien, 1792, p. 206 i urm.
9 W. Schmidt, Romano-catholici per Moldaviam episcopatus et vei

romano-catolicae res gestae, Pesta, 1887, p. 26, i Eubel, in Roe-

fnische Quartalschrift, 1898, an. XII, p. 108.

* Studii §i documente, I-II, pp. xxix-xxx, XLVii-vni.
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dona Dalmaiei ungureti. Toma e i cel din urm episcop

de Siretiu din Domnia lui Alexandru, i toi nu înseamn
altceva decât urme goale i pretenii dearte.

In timpul când moatele Sf. Ioan celui Nou se aduceau

In Suceava, ajuns reedin de Mitropolit cu binecuvân-

tarea Patriarchuiui, lâng Alexandru sttea ca Doamn o Ro-

mânc, ortodoxa Ana. înainte de a o lua pe dânsa, Domnul
ae cstorise cu acea Margaret de care a fost vorba mai

sus. Ea muri în cel d'intâiu sla al Domniei moldoveneti,

Baia sseasc. Fu îngropat în vre-o biseric de lemn a

negustorilor catolici cari erau oreni cu drepturi ai Bii sau,

cum i se zicea atuncea, de obiceiu si oficial, ai «cetii

Moldovei», dup apa ce curge în apropierea ei. Peste os-
mintele Margaretei, Alexandru-Vod cldi acum o mare bi-

seric de piatr, în stil gotic, cu boli i spturi frumoase,

si-i adause chilii de mnstire, dar nu pentru Dominicanii

strmutai dela Siretiu, cari, ei, aveau grija sufleteasc a Mol-

dovei de spre partea catolicilor, ci pentru Franciscani, cari

se inteiau pretutindeni la lupta cu schisma x
. La 1410 bi-

serica era gata, i poate chiar un nou episcop sttea lâng
zidurile ei.

Aceast declaraie de simpatie pentru catolicism trebuie

pus ins în legtur cu un ir de evenimente politice,

care dovedesc c nu credina Domnului fusese schimbat,

ci numai motive de oportunitate-1 fcuser s iea unele

msuri care nu corespundeau convingerilor sale. Anume,
la 1404, Alexandru jur întâiai dat credin regelui Po-

loniei, iui Vladislav Iagello, pe când vecinul su Mircea

fcea politic ungureasc, mergând la Severin s întâm-

pine pe împratul-rege Sigismund. La 1410, Moldovenii

se luptau la Tannenberg, in oastea polon, împotriva Ca-

valerilor Teutoni. La 1411, Alexandru fcea un împrumut
regelui i cpta ca zlog eventual Pocuia. i îndat, —
dup 1415, când Alexandru, mergând în Polonia, e înto-

i Bandiai, ed. Urcchi, în An. Ac. Rom., XVI, p. 244.
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vrsit de Doamna sa Ana 1
, Alexandru se însura a treia

-oar cu vara lui Vladislav, Ryngalla, care putea s-i afle

în Moldova episcopul catolic i biserica latin 2
. înc din

August, episcopul de Camenia, cpta voia de a slinU pe

Ioan de Riza, Polon, ca episcop de Baia, i, în Novembre
4417, Ioan putea s ocupe chiar aceste funcii 8

.

în Maiu 1445 înc, atunci când Alexandru, cu Doimna
Ana, fcu acea cltorie politic de nou închinare, la

€urtea regelui Poloniei în Sniatyn, Vitold, Marele-Prin al

Litvaniei, cutând s-i capete oarecare neatârnare politic

ji tiind c o form bisericeasc deosebit trebuie s-i co-

respund, îi crea la hotarele Moldovei un nou Mitropolit

pentru inuturile sale, din care a vrut s fac mai târziu

i un regat. Din dorina de a nu supra pe regele polon

Vladislav, Patriarhia de Constantinopol nu voi s dea bine-

cuvântarea ei pentru intemeiarea noii diecese. Se gsir
îns episcopi cari s dea celui d'intâiu Mitropolit de Chiev

din noua serie, Grigorie amblac, binecuvântarea lor 4
.

amblac fusese, probabil, la Constantinopol, egumen al

vestitei mnstiri Pantocratorul, i în aceast calitate el fu

unul din Trimesii Patriarchiei în Moldova, cari svârir
a ta

opera de împciuire 6
. Cu acest prilej rmase el în ar

mai mult vreme si inu la Suceava, înaintea Domnului
a a '

tânr, a btrânului Mitropolit Iosif, a clericilor si a boie-

rilor mai crturari, un ir de predici, ludând într'una

din ele i pe noul sfânt ocrotitor al Scaunului metropo-

litan ca i al Scaunului domnesc însui, Ioan dela Cetatea-

Alb. Aceste predici, care fuseser puse în scris, s'au ps-

1 Diugosz, la acest an.

2 Iorga, Gesch. des rum. Volkes, I, p. 299 i urm.
« Eubel, in Râm. Quartalschrift, 1903, p. 189.

4 V. bibliografia mai nou privitoare la amblac în Kaluzniacki,

Aus der panegyrischen Litteratur der Sudslawen, Viena, 1901 ; Iai-

mirschi, Grigorie amblac, 1908.

* V. mai sus, p. 52.
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trat, i ele arat în Grigorie, care era de natere Bulgar i
învase la coala vestitului patriarh de Târnova, Eftimie,

un cunosctor bun al stilului clasic în omiletic i un

retor dibaciu. Pe vremea aceia, amblac, mai bucuros de

Moldova «sârbeasc», decât de apstoarea atmosfer ele-

nizant din Constantinopol, îi zicea numai : «ieromonah al

Bisericii moldoveneti». Poate c recomandaiile lui Ale-

xandru-Vod vor li atras luarea-amînte a stpânitorului

lituan asupra învatului clugr,— i Mitropolitul mol-

dovenesc, urma al lui Iosif, se va fi aflat între acei epis-

copi cari sfinir pe Grigorie ca pe un conductor al Bise-

ricii ruseti din principatul lui Vitold. Cu greu ar fi gsit

el oameni mai bucuroi s-1 ajute decât pe Moldoveni, în

mijlocul crora petrecuse atâta vreme, spre folosul lor

cultural i religios 1
.

Hirotonisirea Mitropolitului de Chiev era un pcat fa
de ierarhul constantinopolitan ; îngduirea politicei de spri-

jinire a catolicismului, la care se învoise Alexandru-Vod,

era o alt greeal, nu mai puin grea. Se adugi i o a

treia pentru ca s ape ^e i mai mult pe urmaul lui Iosif,

pe al doilea Mitropolit, fr nume, al Bisericii moldoveneti

organizate. La 27 Decembre 1444, regele-împrat Sigis-

mund,—cu care Alexandru tria în bune legturi de prie-

teug, ca unul ce nu tia tratatul de împrire a Moldovei,

pe care, în 4412, puternicul vecin îl încheiase cu Vladislav

al Poloniei, alt prieten i mai bun,— intra în oraul svierian

Constana, cu un strlucit alaiu, pentru a deschide acolo si-

nodul care trebuia s închid rana, de mult deschis, a

shismei Apusului, împrit între Papa din Roma i Papa
din Avignon. în Constana venir, pe lâng atâia prelai

unguri, i Trimei ai mai multor orae, între care i cele

i Cf. Melhisedec, în An. Ac. Rom., VI, p. 1 i urm., sau Re», p.

ist, arch. i fii., HI, p. 1 i urm. ; apoi i îu anul VIII din Biserica or-

todox român.
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ardeleneti, Clujul, Alba-Iulia i Braovul. Poftit de un
suveran aa de puternic precum era Sigismund, Moldova,

pe care la 1420 episcopul de Baia o declara «supus st-

pânirii temporale a lui Sigismund» \ îi trimese i ea de-

legai, dar numai din acele orae care aveau un numr
de locuitori catolici, dintre strinii unguri, germani i sai.

Cronicarul sinodului, Ulrich de Richenthal, pomenete ast-

fel pe reprezintanii Sucevei, Romanului 2
, laului 3

, Hâr^
lului, Bârladului i altor târguri prea sucit scrise ca sr
se poat recunoate 4

. tim c i Chilia a avut stema ei la

Constana 6
, precum, de alminterea, nici Muntenii n'au lipsit

dela acest mre sinod pe care-1 prezida un împrat do--

ritor de a juca un rol mare in lume. în <tcei doi Mitro--

polii i epte episcopb, de cari vorbete cronicarul 6
, tre-

buie s se vad mai muli preoi i egumeni decât epis--

copi adevrai.

Ai notri n'au avut firete niciun rost în hotrârea ma-
rilor probleme religioase pentru care fusese adunat sinodul.

Dar uu Mitropolit ortodox care sfinete episcopi fr voia

Patriarhiei, care îngduie a i se da de Domn un coleg ca-

tolic, fr a protesta, i care, în sfârit, las s-i plece din

ar delegai la un congres bisericesc latin, avea socoteli

de dat la Constantinopol. El a i fost chemat acolo, cumT

tot pentru tolerarea întinderii catolice, fusese citat odat cel

d'intâiu Mitropolit al Ungrovlahiei. Sau poate, fr nickr

citaie, Mitropolitul Moldovei veni spre oraul împrtesc,
din partea Domnului su, pentru ca s arate împratului

bizantin, care îns nu era totdeauna stpân peste Patriar--

i Eubel, in ROmische Quartalschrift, 1893 (XH).

2 cReissmarck.»
3 tDie zwii seind Philistei.i

* tModerland», cMayda», cHerati, cMentz», cMolga».

5 Hurmuzaki, 12, p. 497, no. 409.

• cZwaien Ertzbischoffen und aorist syben Bischoff yres Lands..,r
ril Gelertem ; foJ. ccx V o.
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hui lui, c o asemenea aciune în materii religioase e im-

pus de nevoi politice ce nu se pot înltura. Oricum,

iat-1 pe capul Bisericii din principatul lui Alexandru-cel-

Bun la Athyra, lânjj Constantinopol.

Patriarhul nu voi s-1 recunoasc drept Mitropolit ca-

nonic, poate i pentru c fusese numit dintre clericii terii,

ucenicii lui Iosif si asculttorii lui Tamblac, în loc s fie

trimes dela Constantinopol, dintre clericii cari, acolo, se

aineau la episcopii apropiate sau oricât de deprtate 1
. îm-

pratul lipsiâ, fiind dus,— înc din vara anului aceluia, 1415

—,în Morea pentru a ridica vestitul zid de ese lejjhi, Hexa-

milion*. în zdar struir pentru Moldovean unii dintre e-

piscopii greci afltori atunci în Capitala împriei, i mai

ales al Mediei, spuind c e obiceiu a primi, nu numai pre-

lai afltori in situaia Mitropolitului moldovenesc, dar pân
fi Armeni, Musulmani i eretici declarai. Afacerea se z-
bovi mai mult timp, i anume pân la întoarcerea îm-

pratului Manoil, om de autoritate, care, in clipa când

propunea cruciata Veneienilor 3
, trebuia s caute a nu

pierde prietenia puternicului Domn ce stpânii la gurile

Dunrii. Dar Patriarhul Eftimie nu ascult nici de sfatul

împratului însui ; numai dup moartea lui, la «11 Mart

1416 4
, Mitropolitul cpt dela noul Patriarh, lîulgarul Io-

sif, poate i el vre-un ucenic de-al lui Eftimie de Târnova,

putina de a pleca, prin aceia c i se ddur scrisorile pa-

triarhale de întrire 6
.

Peste cinci ani de zile, Mitropolitul, care scpase din

greutile create de Patriarhie, vzu pe Alexandru-Vod

1 Syropulos, Vera h istoria unionis nou verae, Haga, ItifiO, p. 3.

2 V. Iorga, Notes et Extraits, I, la acest ari.

* Sote* et e.rtraits I, p. 239.

* Du Cange, Glossarium meriiae et infinuie graecitalis, p. 1191.

' Syropulos, L c. In cronic se vorbete apoi de solia la Pap a lui

Xicolae Eudaimonoianni ; v. Notes et extraits, seria a 2-a, p. 183,

nota 4 ; p. 198, nota 3.
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desprindu-se, cu voie dela Roma, de soia sa catolic,

Ryngalla. Episcopul de Baia, Ioan, preziut cererea la l-iu

Iulie 1424, i la 15 Decembre cstoria era dezlegat, pentru

înrudirea de aproape, necanonic, între soi. Cu Doamna
de neam polon, plec din Iai un puternic sprijin al cato-

licismului, dei Siretiul trecu, in 1421, la Ryngalla, care

va fi tiut s ocroteasc pe domeniul ei legea latin *. Nu
tim ce isprav va fi fcut episcopul de Siretiu în anii cât

oraul fii al Doamnei divorate : dup Nicolae Venatoris,

întors la aceast dieces, un loan poart titlul episcopal

de Siretiu dela 1434 înainte 2
. Dar rivalul su din Baia

intr în lupt cu Franciscanii, cari pretindeau s îndepli-

neasc funcii preueti prin sate i, cât despre aceia, mer-

geau prin cârciume i-i aveau iitoare în vederea lumii.

Nici Ioan, nici urmaul su, dela 30 April 1438, Petru din

Zips, nu putur s mai ridice condiiile materiale sau mo-
rale ale dieeesei, in care episcopul, care, din nenorocire,

pentru el, rezida de fapt, primiâ doar 70 de galbeni pe an
dela puinii credincioi i nu era inut în seam nici de
Franciscani, nici de Dominicanii cari mai erau lsai s
cutreiere ara, mai mult pentru plcerile lor decât pentru

folosul confesiunii latine 3
.

Episcopul Melchisedec pomenete o noti pe un crono-

graf tradus în românete, noti, de bun seam margi-

nal, care reproduce un antimis al Mitropolitului moldo-

vean Macarie*, cu data de 1429. Mitropolitul poart titlul

de eal Moldovlabiei i al prilor de lâng Mare». Acest
titlu e întru toate corespunztor cu epoca lui Alexandru-

cel-Bun, când Moldova se nu mia bisericete aa: «Moldo-

1 Hurmuzaki, I * pp. 514-5, no. c.ncr.xxiv.

2 Eubel, /. c.

* Ibid.

4 An. Ac. Rom., VI, p. 46, nota. Pomelnicul dela Bistria are intre

Iosif i Teoctist pe Ioan, Samoil, Ioanichie, Yasilie, dar ei pot fi i
«archiepiscopi» de Roman (v. mai departe). — Macarie lipsete.
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vlahia»— si Domnul îsi zice astfel în unele din actele sale

mai târzii — i când amintirea episcopiei de Cetatea-Alb,

Ae curând anexata apoi la Moldova, trebuia s fie foarte vie.

Macarie nu mai apare, de alminterea, niciri, i niciun alt

Mitropolit moldovenesc nu e amintit pân la tratativele

-cele nou pentru Unire, între Roma, adus la unitatea de

Cârmuire, i vechiul Bizan îndrtnic, în 1437 i anii ur-

jntori.

CAP. IV.

Mnstirile lui Alexandru-cel-Bun.

Din ce în ce mai desprit de Polonia, iar la urm în

strâns legtur cu Lituania lui Svidrigailo, neastâmpratul

urma al stpânirii i planurilor lui Vitold, politica moldo-

veneasc nu mai cerea ocrotirea farnic a catolicismului

din partea Domniei.- De alminterea, ziditorul bisericii cato-

lice din Baia fusese un ctitor i inoitor de mnstiri r-
sritene, într'un unghiu de munte din Bucovina de azi, la

Moldovia, el fcu o nou mnstire, al crei privilegiu

d'intâiu are data de 31 Octombre 1402 i vine dela Ale-

xandru, care ddu fundaiei sale dou mori în Baia: una

în cetate chiar, alta la margine, i patru slae de cTatari* 1
,

aezate tot acolo. Danii de pmânt le face el Moldoviei i
în 1409 ; o mare parte din muni i vmi, inutul ce mr-
genete cursul rpede al Bistriei, intr astfel dela început,

cu uriaele-i pduri btrâne, în stpânirea clugrilor Bunei-

.Vestiri. i Doamna Ana crescu din partea ei averea Mol-

doviei 2
. Egumenul cel d'intâiu al Moldoviei nu e numit

în niciunul din aceste acte domneti, dar el trebuie s fi

fost, nu numai administratorul unor moii întinse, dar i
un fel de Vldic fr hirotonisire al preoilor din toata

satele ce alctuiau marele domeniu al mnstirii

1 Sau Ttrai-igani.
2 Wickenhauser, Moldowiza, Yiena, 1£62, p, 55 gi urm.
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N'avem înc o carte de privilegii pentru mnstirea de
pe malul Siretiuluî, a t Sfântului Nicolae din Poiana Sire-

tiului», dar, înc din 1409, Alexandru fcea o danie acestei

mnstiri, fr a spune ori a lsa s se îneleag prin vre-

un cuvânt c el ar li i întemeietorul ei. Domnul se mul-
mete a-i da. toate drepturile asupra blii «ce se întinde

dela gura omuzului pân la hotarul ce este la Heciu* f

precum i uu loc de sdit vie pe dânsul \ Se adugir
apoi, la 1410, ctre averea acesteilalte mnstiri : «din Ta-
mârtasenii dela Somuz cinci slasuri de Ttari, cu voia sol-

danului lor [sau cu oldanul, cu Sultanul, sau Voevodul
lor], Petru» 2

.

Bistria, de lâng apa cu acelai nume, fu prefcut de
Alexandru, care erâ s (ie i îngropat în -cuprinsul ei.

Acestei mnstiri, cu hramul Adormirii Maicii Domnului,

li hrziâ el 1^ 1422 vama Bârladului, care nu erâ una
din cele mai puin însemnate ale terii, «in deplin stpânire,

pe veci» 8
;
peste câiva ani, la 1428 i 1431, când Domnia

lui Alexandru se apropia acuma de sfârit, Bistria mai
cpta o vam: aceia, pentru Secuime, dela «Tazlu, care

se ine de vama Bacului». Patru prisci de albine, în lo-^

curi deprtate, trebuiau s dea bisericii ceara trebuitoare.

Slujba erau s i-o fac 31 de slasuri de igani, — aa se

i zice aici, nu «Aiganb, ca la Munteni — , cu un cneaz sau

jude i 12 «bordeie» de Ttari adevrai. în sfârit, pentru

Intâiai dat se d unei mnstiri, împreun cu un sat i
silitea lui, i mnstirea cldit dfe iilii pe acest loc: «m-
nstirea Sf. Nibolae, unde a fost Huba» 4

. Acest act ni d
i numele egumenului Vasilie, numit Mre, i «domn», chirr
ca episcopii. La Bistria s'a îngropat i Doamna Ana, la 2-

Novembre 1418 •:

1 Arch. ist., I 2, pp . 11-2, no. 283.

2 Ibirf., pp. 12-3, no. 284.

« PwL, IijpM«i38.

* Ibitl., pp. 122-3.

& Iorga, Inscripii, I, p. 38.
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Hârtiile mnstirii Neamului n'au fost tiprite nici m-
car în regete, fiind numai de puin vreme aduse la Ar-

hivele Statului, dar ele trebuie s cuprind un numr de

privilegii asmntoare dela Alexandru-cel-Bun.

Bisericua de lemn dela Rdui, unde era, fiola Rogdan-

Vod încoace, gropnia Domnilor Moldovei
,

pentru care

cuvânt i-a fcut i daruri Anastasia, fiica lui Lacu-Vod
i soia lui Iurg Coriatovici *, a fost întemeiat din nou, de

piatr, supt Alexandru însui. Un privilegiu mai târziu d
mrturie c organizatorul Moldovei, în ordinea politic i
în cea bisericeasc, a druit bisericii acesteia, al crei

stare de mnstire inea loc de episcop în prile de sus

ale terii, care fuseser de curând cptate, supt Alexandru

însui ori supt înaintaul su, Petru Muat, dela Poloni,

nu mai puin de 50 de biserici, «cu popii lor», i anume:
«din inutul Sucevei 44, iar din inutul Cernuului ese
bisericii) 2

. La Rdui se începu acel pomelnic din care

pe încetul se dezvolt în alte locuri, mai fericite, cronica

moldoveneasc.

înc înainte de Alexandru, de pe vremea lui Roman-
Vod, ctitorul oraului ce-i poart numele, se afla în acesta

o biseric a Sf. Paraschive. Aici s'a îngropat i soia înte-

meietorului, Anastasia. Fiul Anastasiei si al lui Roman veni

acum s înzestreze biserica din Roman cu sate i mori, cu

«vaduri pe Moldova din jos de târgul Romanului». Actul

Ae danie spune c ea s'a fcut «în Suceava, preaslinitu-

lui Mitropolit Iosif», ceia ce arat dou lucruri : c i
acesta era ctitor la Sf. Parascbiva, de vreme ce lui i se

fceau daruri pentru dânsa i, al doilea, c în acest mo-

ment, la 16 Septembre 1408, nu se intemeiase înc o a

1 Melchisedec, în An. Ac. Rom., VII, p. 272 sau in Rev. p. ist.,

nrch. i fii., I, p. 60; Kozak, Die Inschriften aus der Bukowina, 1,

Viena, 4903 ; cf. Ist. Ut. rom. în veacul al XVIH-lea, II, p. 532,

Hota 1 : Studii i doc, VI, p. 627.

2 Uricariul, XVIII, p. 58 i urm.
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doua episcopie a terii, o cMitrctpolie a erii-de-Jos», cura

i s'a zis mai târziu, în Roman x
. Totui Alexandru-cel-Bun

se arat, intr'un act al lui tefan-cel-Mare, ca întâiul ctitor

al «Mitropoliei» de Roman, creia-i d, nu numai Leucu-

enii, «cu dijma de varz», cari se întâlnesc i în docu-

mentul precedent, dar i Dragomiretii 2
. Cel d'intâiu «Mi-

tropolit al Romanului», chir Calist, e pomenit intr'un act

dela tefan-Vod, fiul lui Alexandru, la 30 Septembre 1445r

când i se d «un Ttar din Ttarii notri dela Neam st
» sa

cu slaul i cu toat averea lui» 3
,
putându-1 lsa dup

moarte, fie «bisericii», fie altui cuiva, dac nu vrea s-1 li-^

bereze, ca s triasc «slobod, dup legea româneasc»,

«nepomenindu-i nimeni de robie». «Mitropolia» se arat ca

un fapt cunoscut i, de oare ce, in luptele ce izbucnir

dup moartea lui Alexandru, fiii lui nevrednici numai rgaz-

pentru aezminte nou bisericeti n'aveau, trebuie sâ se

admit c întemeietorul episcopiei de Roman a fost tot

Alexandru-cel-Bun.

CAP. IV.

Urmaii lui Alexandru-cel-Bun i mnstirile Moldovei,

i fiii, nepoii de fii, în lupt pentru stpânirea Moldoveir
ai lui Alexandru-Vod, sânt darnici fat de mnstiri. Acestea

erau aezate la locuri de strâmtoare, de psuri i de vaduri ^

ele aveau împrejmuire de ziduri, tare pentru acele vremi,

i erau în stare, i s apere o otire, i s'o primejduiasc-

în trecerea ei. «Egumenul» dela Pobrata, Eustatie, primeter

1 Melchisedec, Cronica Romanului, I, pp. 101-2. Cf. 1. Bogdan, I»
Convorbiri literare, XXXV, p. 364 i urm.

2 Melchisedec, l. c, p. 147.

* lbid., p. 112.
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astfel, dela Petru cel cTiutâiu apatru slae de igani» \
dup ce tefan, fratele su, închinase aceleiai mnstiri
alt sum de igani 2

; i se dau bui de vin din dijma, din

«deseatina» domneasc dela Hârlu, sau dela Cotnariul s-
sesc, ori de aiurea. Cear dela Târgul-Frumos se adauge

mnstirii din partea aceluiai statornic sprijinitor, Petru-

Vod, la 5 Octombre 1448, când el era însui <dn mn-
stirea din Poiana», încunjurat de «drepi boierit», in frunte

cu Neagoe, cu un Vornic, un pârclab, un Stolnic, un
Ceanic, un Sptar i pisarul Tudor, care scrie actul 3

.

cFraii», puteau s aib astfel «un adaus de butur la tra-

pez» (la mas) 4
. Dela Alexandrei, fiul lui Roman i

nepotul lui Alexandru, clugrii dela «Pobrata, din Poian»,

capt iari cear din prisci le domneti dela Târgu-Frumos,
— mai târziu clugrii putneni ieau camna cerii dela Si-

retiu 6— , bui de vin din dijma ce o ridica Domnia acolo,

dela cârciume, apoi o prisac in «branitea», în teritoriul

oprit, dela Bohotin,— mai pe urm i mji de pete, in sfârit

igani, Ttari, poieni, mori, moii, «pustieti» lâng ape,

loc de heleteu, de vratec i de sat, pe lâng un numr
de msuri, de «coloade» de grâu i *rz dela Saii din Baia,

cari, altfel, vor plti o amend de 60 de ruble de argint,

— de tot mare pe acea vreme 6
.

Bisfria, din parte-i, se alege, dela Alexandrei, cu pes-

cuitul în Botna, i în Nistru chiar, — «dou pescrii»,

scutite de orice amestec al «celui ce va inea dela noi Ti-

ghinea», cu vama ei cea vestit 7
.

i Arch. ist., I \ p. 123.

2 lbid.

3 lbid., p. 113.

* lbid.

5 Wickenhauser, Woronetz und Putna, Cernui, 1886, p. 185.

« Arch. ist., P, pp. 102-3. Gf. i p. 142.

7 lbid., p. 141.
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Dintr'un privilegia al lui Alexandrei i din al doilea, dela

20 Maiu 4459, al lui Stefan-cel-Mare însui, adevratul urma
ai lui Alexandru-cel-Bun, precum i din altele dela acelai

Domn, se mai vede ce situaie superioar, asmntoare cu

a lcaurilor monastice din Apusul catolic,— dela care, In

atâtea privini, se inspira Moldova, — aveau aceste mnstiri,

mai bine împrite decât cele din ura-Româneasc. Pe satele

lor, nicio dare nu se d altuia decât numai clugrilor.

Domnia sau proprietari mai vechi, ca «biscupul», — ceiace

înseamn episcopul catolic, pe care tefan îl despoaie de

drepturile sale asupra Ungurilor dela Lucceti,— prsesc
toate veniturile. Nu se mai datoresc Statului dijmele de

orice fel, ca «berbeniele de mied» x i drobii de sare, nici

drile, nici posada, — adec sarcina de a face straj la

ceti 2 —
,
podvodu), — crtura pentru Domnie — , iliul,

— poate pentru prinderea petelui 3
, «lucrul la moar»,

da cetate» 4
, (da cositul fânului domnesc», nici caii de

jold — pentru pota Mriei Sale, nici «cratul builor»

i nicio alt «slujb» legiuit. Aiurea se adauge c uread-

nicii, dregtorii Domniei, dijmarii sau desetinarii nu vor

ridica dijma albinelor i c priparii nu vor avea «pripa-

sul» pentru trecerea, de ctre vitele strine, a «hotarului».

Globnicii nu ieau gloab, pentru anumite delicte i crime

;

nici «tretina» nu se pltete aici. N'au rost osluharii, nici

«prerubii», ale cror îndatoriri fiscale nu sânt cunoscute,'

nici «gonacii» sau urmtorii 6
. Uneori vameii n'au dreptul

de a culege vama drumului asupra «petilor i verzei» clu-

grilor 6
. I3a chiar acetia puteau aduce unele lucruri din

1 Arch. ist., ) \ p. 114.

2 Cf. Bogdan, Documentul Rzenilor din 1484 si organizarea armatei

moldovene in secolul XV, din An. Ac. Rom., XXX, 1908, pp. 52-4.

8 Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 56-7 ; Cron. Rom., I, pp. 121-2.

4 Acelai, Cron. Rom. t I, p. 120.

5 Ibid., pp. 118, 126.

« Ibid.
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strintate si a le vinde acolo fr a dâ vam 1
. Multe vmi

ale terii,— «mari, i mici, i perepimrfo (vmi de tranzit), ori

cgrivna» sau vama carlor, — ca acelea din Bacu i din

Tazlu, druite de tefan-cel-Mare Bistriei 2
, erau ale m-

nstirilor 3
.

Judectorii oraelor vecine, Iai, llarlu, Bacu, oltuzii i
pârgarii, «rânduiii târgoveilor», — cari luau gloabe pentru

«sfezb si chemau la bâlciuri în zilele hotrâte —^starostii de

inuturi sau pârclabii de ceti n au dreptul s judece pe

oamenii de pe teritoriul imun al mnstirii, ci acest drept

se d clugrilor, adec egumenului, care va ii fost repre-

zintat la jude printr'un dichiu, ca al episcopului. Unele

venituri domneti de prin târguri, ca venitul cerii din Bacu,
trec iari la clugri 4

. «Pricinile marb, «furt, deugubin»,

—

pentru fapte ruinoase, «rpiri» B
, ca i «pricinile mici», nu

se vor îndrepta spre niciun Scaun de judecat,—afar numai

de cele pe care i le oprete Domnia, ca trdarea, de sigur 6
.

Nu numai c toate veniturile sânt ale mnstirii, dar nici

meterii ce se vor afla prin sate, «cojhari» (cojocari) sau

alii, nu vor avea s lucreze pentru Domn, ci meteugul
lor va fi de folos numai sfântului lca.
Cum se vede, mnstirea moldoveneasc din acest timp e

cu totul scutit, im munis, cum s'ar li zis în Apus, sau, cum
se zicea atunci în Moldova, cu un cuvânt ttresc, tarcan 1

.

Astfel sttea Biserica Moldovei în preajma Unirii Rsritului

cu Roma, în condiii de organizare i demnitate mult supe-

1 Melchisedec, Gron. Rom., I, p. 127.

2 Arch. ist., I i, p. 154.

3 Cf. darea in ara-Româneasc, a vmii dela Calafat, cu tarif fix,

.ctre Tismana, la 1529 ; Arch. ist., 1 1, p. 30.

* Arch. ist.,l l
, p. 154.

5 Melchisedec, Gron. Rom., I, p. 126.

6 lbid. Dar sânt cazuri când «deugubina» i «rpirea fetelor» .aduc

i ele gloab Domniei ; Arch. ist., I l
, p. 124.

' Arch. Ist., I i
f p. 154 ; Melchisedec, Gron. Rom., I, p. 126 : velicoiîi

tarcansvo, ascuirea cea mare».
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rioare acelora de care se bucura Biserica muntean, in-

trat rpede în lâncezire.

GAP. V.

Sinodul din Florena.

1. Mitropolitul Grigorie. într'un moment când negocierile*

pentru Unire erau destul de înaintate, se înfi la Roma
chiar un cleric român, Grigorie, care mrturisi credina

catolic i fu hirotonisit acolo ca Mitropolit al Moldovei,

primind misiunea dea aduce la catolicism, nu numai pe

Moldovenii si, dar i pe ((Românii i Bulgarii ce afl în

regatul Ungariei sau la hotarele lui» 1
. Un paaport formal*

se ddu acestui «arhiepiscop al Moldovahieb
,

pe care

ara, în fruntea creia stteau fiii lui Alexandru-Vod, Ilie

i tefan, împcai acuma, n'aveâ de ce-1 recunoate a
.

Moldova nu putea s aib atunci, cu cei doi Domni, atâta

vreme dumani, dintre cari unul nu putea s rabde pe cellalt

lâng dânsul, o adevrat politic, i înc politica îndrz-

nea care ar fi întors-o la catolicismul din vremurile lui

Latcu-Vod si ale lui Petru l-iu.

Episcopul de Siretiu rmase i mai departe în Polonia;

noul episcop de Baia, Petru din Zips, nu fu numit decât-

la 30 April 1438 3
. înaintaul su se pare c nici nu mai

sttea în cea mai veche cetate a Moldovei, ci-i cutase un
adpost în mnstirea cea btrân a Franciscanilor dela

Trebe, lâng Bacu, pe apa Negelului, cari Franciscani

veniser din Secuime, din marea lor Cas dela Csik-Som-

ly6 4
. Rmiele de catolicism erau ameninate, în sfârit,-

1 ^nnales ecclesiastici ale lui Baronius, la anul 1436.

2 V. Hurmuzaki, 1 2, pp. 599-600, no. dii.

» Eubel, l. c.

» Studii i doc, I-II, pp. xxxvi, 150-3, no. cxii; cf. Melchisedec,

Cron. Rom.f I, pp. 18—20, dup izvoare cehe.— V. p. 66.
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i de propaganda husit, ocrotita, se zice, de Alexandru-

cel-Buo, ctre sfâritul Domniei lui i reprezintat la 1438

de un preot Constantin, de loc din Roma, care se luda
c este canonic al Lateranului i câtig mult lume la

noua lege poporal, cu crile sfinte în graiul vorbit i în-

eles în de obte *.

2. Husitismul in Moldova i Maramur. Husitismul

nvlise, in adevr, Ungaria, în acelai timp când lup-

ttorii pentru biruina Bibliei i Evangheliei, lr cere-

monii i forme, fr Vldici i pomp, cuceriau orae

in Statele împratului-rege i ajunseser, prdând i cân-

tând imnuri, în Zips i in Maramur 2
. Preoi din acest

Maramur romanesc sau din prile vecine ale Ardealului

primir credina cea nou, care îngduia i mirenilor im-

prtaenia «supt amândou speciile», cu pane i cu vin,

aa cum obinuise totdeauna Biserica «greceasc» a Româ-
nilor. Urmând exemplul Cehilor, cari tlmciser Psaltirea

i toat Biblia, acela al Polonilor, cari aveau i ei psalmii

In limba poporului, preoi din acetia cari primiser cre-

dina simpl i intim a lui Huss cel ars pe rug, tlmcir,
dup un original slavon, pentru întâiai dat, pri din

Scriptur. Astfel începur s umble din mân în mân
manuscriptele care cuprindeau, într'o aspr proz, plin de

greeli i încâlcit, Psaltirea romaneasc, Vechiul Testament

românesc, Evanghelia i Faptele Apostolilor în limba noastr.

Crezul catolic pstrat de Husii erâ adaus la aceste lucrri

începtoare de tlmcire 3
,
i se mai cetiau i unele legende :

a Sf. Dumineci, a Sf. Vineri, în care se oglindesc supers-

1 Eubel, l. c. ; Lewicki, Codex epistolari* saeculi Iccimi quinti, in

Monumenta Poloniae historica; Cracovia, 1891, pp. 254-5, 267-9, 281-6,

305-6; cf. Studii §i doc., MI, p. xxxiv.

Morga, ht. Ut. religioase a Românilor pân la 1088 / Bucureti 1904,

p. 16 i urm.
8 Ibid. p. 18 i urm.
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tiiile pe care, de mult timp, le rspândiser între Români
preoii bulgari ce se convertiser la legea de suferin
i de entuziasm, de înlturare a formelor, ce poart numele

lui Bogomil, întemeietorul ei, la legea noului pavlicliianism

sau a bogomilismului l
. Iar, cu câtva timp înainte ca husitis-

mul unguresc s fac astfel a-i luâ începutul literatura re-

ligioas a Românilor, Unguri, trecui la erezia cea mai

iubit i îneleas de popor, traduceau în Trotuul Moldovei,

înc din H10, crile slinte în limba maghiar 2
.

3. Moldovenii la Sinodul din Roma. în aceste vremuri

tulburi, când catolicismul prea c trage de moarte, când

erezia cuceriâ tot mai mult teren, dând roade aâ de

frumoase i nou ca Scriptura în graiul credincioilor,

când un pribeag ca Grigorie putea s fie sfinit la

Roma ca «arhiepiscop al Moldovlahiei» latine i Renedict

dela Severin putea s capete, tot dela Pap, dreptul de a

pstori Moldova, se mai întâmpla c Scaunul metropolitan

rmase vacant, de bun seam prin moartea lui Macarie.

Biserica Moldovei fu administrat de protopopul Scaunului ar-

chiepiscopal, Constantin, care rmase apoi vicariu, ((lociitori

de Mitropolit. Iar Patriarhia, creia Domni ca aceia din 1437

nu-i puteau stâ în fat, se grbi a dâ Moldovei un nou

arhipstor, pe titularul de Sebastia sau Sivas, în Asia ML*,
Damian, care erâ un ucenic al patriarhului losif, &un om al

Iui», «din chilia lui», ((dintre slujitorii lui» l
. Pentru negocierile

în chestia numirii noului Mitropolit venise la (lonstonti-

nopol protopopul i, cu dânsul, fruntaul boier Xeagoe 2
,

Nu credem ca ei s se fi întors în ar, de unde nu i-ar

fi trimes uor în Apus, la Ferrara i Florena, pentru a

luâ parte la dezbaterea Unirii. K mai admisibil c se

luar dup staruinile Patriarhului i împratului, cari

i Ihirt.

2 Kriedrich Keinz. Za-ei alte ita/arische Te.rte ans rinei* liamhrhrift

der h. Iniier. //«»/- mul Staatsl>ihliothel;, Mimclien, 1870.

3 Syropulos. pp. 260-1.

4 V. Syropulos. p. 45; ci'. Mausi, Collcetio Conciliuntm. XXX-a.
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voiau s aib un alaiu cat mai strlucit, si se suir i ei

pe corbiile care duceau pe (rreci i pe Armeni spre er-

murile Italiei. Altfel, n'am înelege de ce ttiserica muntean
nu si-a avut si ea reprezintantii la marele Sinod ecumenic.

Delegaii moldoveni luar parte regulat la edine, i
Damian e pomenit de mai multe ori în cronica lui Sy-

ropulos, artându-se c el era aâ de mult împotriva înoirii

in dogm, încât, uitând datoriile sale de recunotin, fcu
prere deosebit de a Patriarhului losif 1

. O cronic spune c
Trimeii s'au întors «cu brbile tunse», Letini curai i in

port 2
; dar dup purtarea lui Damian în sinod învinuirea

pare s nu fie întemeiat. Când, peste mult vreme, dup
moartea împratului loan al VlII-lea, sinodul constantino-

politan secret din 1450 se declar împotriva Unirii, Da-

mian fu reprezintat la el prin Macarie Mitropolitul Nicome-

diei 3
.

1 Locurile, în Dobrescu, Contribu(iuni la istoria Bisericii române in

secolul al XV-lea, p. 25 i urm.
3 Bogdan, Vechile cronice

t pp. 144, 194.

* Dosofteiu de Ierusalim, Tomos Katallages, Iai, 1694, p. 520 ; Alia*

tius, De Ecclesiae occidentalis atque orientalis consensione, Colonia,

1648, col. 1387 ; întâiu la Dobrescu, pp. 31-2 ; cf. Auner, La Moldavie

am Concile de Florence, Bucureti, 1906.
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CAP. I.

Mitropolitul Teoctist.

In 1451 Patriarchul Grigorie Mammas, care inea la Unirea

cu Roma, plec din Constantinopol, unde stpâniau pati-

mile poporului, aâate, supt slabul împrat Constantin, de

Megaducele Luca Notar, adevratul stpân al Capitalei bi-

zantine. A se numi alt Patriarch în locul lui, era ins cu

neputin. Sultanul Mohammed al II-lea îi începuse Domnia
tind, prin ceti nou la Bosfor, veniturile ca i legturile

Constantinopolului, care-i atepta ceasul. în sfârit, pen-

tru a înrl i mai mult criza religioas i politic, Mi-

tropolitul unit al Chievului, cardinalul Isidor, veni, din

partea Papei, dela Roma chiar, pentru a proclama din nou

Unirea, pomenind pe Prea Sfântul Printe in liturghie i
înviersunând si mai tare plebea mândr a Bizanului im-

potriva dumanilor i a pângritorilor ortodoxiei strbune.

Muli chemau în gura mare, ca liberatori, pe Turci, cari i
intrar, dup un asediu mai lung, în oraul împrtesc la

28 Maiu 1453 \

în 1451, Mitropolitul Moldovei, Damian, care rmsese în

vechea tradiie ortodox, muriâ sau prsiâ Scaunul. Domn
a fost în acest an, pân mai târziu in toamn, Bogdan-Vod,
tatl lui tefan-cel-Mare. Acesta, învingtor asupra Polonilor,

n'aveâ simpatii politice latine. Respect pentru drepturile con-

1 V. larga, The byzantine Empire i Geschichte des osmanischen

Reiches, II, cap. I.
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stantinopolitane, în halul In care se afla împria greceasc,

nu putea s aib
;
i apoi un Patriarch bizantin nu-i sttea la

îndmân pentru a da agramatele» de întrire unui nou

Mitropolit. Bogdan nici nu se gândi a-1 lua din mijlocul «uce-

nicilor» de prin «chiliile» Bizanului, ci alese pe un Român,

—

am crede chiar pe un fiu de boier, o rud de Voevod, cci prea

mare e înrâurirea lui în toate afacerile, supt Domnii cari

urmeaz. Teoctist era un om învat, care a dat un mare
avânt culturii slavone in Moldova ; trebuie s fi fost pre-

gtit deci într'una din mnstirile care pstrau datinile

acestei culturi, gonite acum din vetrele ei balcanice. Astfel

de mnstire erâ îns în Moldova numai Neamul, al crui
egumen avea, dela orânduirea Mitropolitului Iosif, i grija

Bistriei : Iosif se gândise totdeauna cu iubire la acest lca
«al su», i btrâneele-i din urm le i petrecu aici, cum
spune i numele de «chilia Vldici Iosif», pstrat pan
târziu 1

. Dintre prinii nemeni, al cror egumen va fi fost

chiar, se ridica si Teoctist.

Pentru a-1 sfini, erâ în apropiere Mitropolitul muntean.

Acesta n'aveâ, de mult, legturi cu Patriarchia de Constan-

tinopol; el nu iea parte nici într'un chip la sinodul din

Florena si nici la acela din 1450. Dac ne gândim la în-
a a O

chinarea lui Alexandru-Vod Aldea ctre Turci, la politica

de supunere a lui Vlad Dracul fa de dânii, la pacea

Domniei slabului Voevod Vladislav, care tocmai stpâniâ

atunci în ara-Româneasc, — o ideie se impune. Scaunul

muntean, dezlipit de Bizanul duman al suzeranului turc,

nu putea lega relaii de supunere ierarhic nou cu Scaunul

sârbesc din Ipec, pentru c, în vremea când din arul de

odinioar se fcuse un cneaz i un Despot, rostul Patriar-

hului de glorioas stpânire împrteasc fusese luat de

simplul Mitropolit al Belgradului, care sttea înc pe atunci

lâng Despotul Gheorghe Brancovici. Ipecul deczut fu supus,

1 Melchisedec, in Rev. p. ist, arch. i fii., in, p. 42, sau p. cores-

punztoare în An. Ac. Rom., VI.
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dupcererea Sultanului, de ctre Constantinopolitani, altei Pa-

triarhii slave din Balcani *. în munii macedoneni, pe pmântul
stpânit de cellalt {împrat», Sultanul, mai era, la Ohrida,

ud Patriarh sau, mai bine, .Patriarhatul acesta, recunoscut

de Bizan înc la 1410, într'un timp când se putea crede în

sfrâmarea apropiata a puterii turceti prin luptele dintre

fiii lui Biiezid 2
, fusese înviat de politica turceasc, pentru

arapi Bizanului ultimii asculttori în privina bisericeasc.

ara-Romneasc i se supuse, dup placul Turcilor. Dela

Munteni apoi, Moldovenii luar i ei aceast supunere.

Un Patriarh Nicodim se întâlnete la Ohrida în 1452 3
. 'Dela

el se cerii pentru Teoctist, în împrejurri care nu se pot

statornici mai sigur, nici pe baz de cronici, nici pe baz
documentar, întrirea, care nu putu s zboveasc.

Teoctist a pstorit Moldova timp de douzeci i cinci de ani

în capt, încheindu-i zilele numai la 1477, în 18 Novembre,

când trupul fostului clugr dela Neam se cobora în pmântul
mnstirii celei nou, fcut de tefan-cel-Mare, a Putnei,

ceia ce ar fi înc o dovad c Teoctist, ca i Iosif, fcea
prjte din dinastia domnitoare 4

. în aceast îndelungat arhi-

pstorie a lui, el a luat parte la o sum de acte politice,

ca închinarea Moldovei ctre Turci supt Petru-Vod Aron,

pe care-1 recunoscu, in 1453 5
, câtva timp dup ce el i

clugrii dela Neam fuseser prtenitorii Domnului le-

giuit, ai lui Alexandrei, fiul lui Uie-Vod, acel Alexandrei,

in numele cruia svârise Petru-Vod cel nou, înainte

<le a-i arta scopurile personale, omorul dela Reuseni

i Jirecek, In Byz. Zeitschrift, XIII, p. 498.

2 Se inteniona, de Greci, i Împiedecarea unei întemeieri a Patriar-

hiei din Târnova.
8 Gelzer, Dos Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902, p. 15.

4 Inscripia de pe mormântul lui Teoctist, la] Melchisedec, in Rev.

p. ist. arch. i fii., I, p. 253. ori in \An. Ac. Rom., VII; în Kozak,

Die Inschriften aus der Bukowina, I, Viena, 1903, Putna ; ef. tludii ni

doc, VI, pp. 618-9.
5 Dobrescu, o. c, p. 35.
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împotriva fratelui su Bogdan. Pe tefan îns, fiul acelui»

Bogdan, jertfit fr tiina lui, Teoctist îl primi cu cea mai

mare bucurie, în fruntea boierilor terii, la locul zis Direptate,—

-

unde se ucideau osândiii — , atunci când el veni cu ceata

sa biruitoare s-i iea în stpânire Suceava, ca o motenire-

printeasc. Jurmântul lui tefan fa de regele Polonieir

în 1462% nu e fcut numai înaintea lui Teoctist, care i
acuma-i pstreaz— , oînoire fa de trecut, care nu încu-

viinase amestecul Vldicilor în afacerile de Stat i nu-f

putuse pomeni ca marturi ai jurmintelor, — rangul, Îndat

dup* Domn, dar e i întrit, prin jurmântul su, de ctre
puternicul Mitropolit 1

. Era aa de puternic i respectat încâty

atunci în 14(32, când clericii i boierii moldoveni fur în-

demnai s jure i ei c vor pstra credin Poloniei, ca i
Domnul pe care-1 luau în chezie, Teoctistd singur actul

în numele tuturora, fr a gsi cu cale mcar s amin-

teasc» numele celorlali «duhovnici, si domni mireni a*
a ' •

Moldovei, i bogai i sraci, cu tot sfatul Domnului nostra

tefan Voevod, si btrâni si tineri, si cu toat obtea*.

CAP. II.

Clerul moldovenesc supt Mitropolitul Teoctist.

în cei d'intâiu ani ai lui tefan-Vod, în toamna anuluf

1464, clerul moldovenesc avea în fruntea sa, pe lâng «p-
rintele chir Teoctist, Mitropolitul Sucevib, — aa sun titluf

cel nou,— pe episcopul de Roman, sau de «Târgul-de-josa,

Tarasie,— urma al lui Calist

—

,ipe egumenii sau «popii*,

dup regula lui Nicodim «popa», Teodor dela Bistria, Ioasaf

din Neam, Atiastasie din Moldavia i Stahie din Pobrata a
.

Numele lor se afl însemnate în actul prin care Teoctist

i Hurmuzaki, U 2, pp. 697-8 ; cf. ibid., p. 146.

2 Studii i doc. V, pp. 385-6.
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c ; . t

4 satul Grecii, lâng Siretiu, pentru o sum de «zloi tur-

ceti», de sultanini de aur, pisarului domnesc Teodor Pro-

dan, care scrisese, cum tim, destule acte de privilegii pentru

mnstirile Moldovei.

Legturi cu Ohrida. Aceast organizaie bisericeasc

atârna de Biserica patriarhal din Ohrida. Dovad ar fi—
si, intr'o privin, i este — scrisoarea lui tefan ctre

«arhiepiscopul Iustinianei întiu, al tuturor Bulgarilor, al

Sârbilor i al Dariilor», sau al «terilor de Miaznoapte»,

prin care Doroteiu e rugat s trimeat «oamenii si cu

binecuvântare» pentru a sfini un nou Mitropolit în locul

«Mitropolitului nostru chir Visarion», care s'a stirfs, —
Jucru pe care nu-1 poate face îns Patriarhul, i acesta,

scuzându-se c nu poate veni însui, arat c nu e în

stare a trimete nici clerici din partea sa, ci împuter-1

nicete pe tefan a hirotonisi pe urmaul lui Visarion,

teu cei de acolo episcopii) (?), poftind pentru aceasta i
pe Mitropolitul Ungrovlahiei, Macarie, — care se constat i
el pentru aceasta vreme \— «pentru c i acela este din

eparhia noastr». i Domnul i Patriarhul se arat foarte

Îngrozii de Turci; tefan crede c a scpat o clip de

cailniciile musulnumeti», pentru c Sultanul Mohammed se

lupt «în prile Apusului», iar Patriarhul rspunde c,
dup o ceart între «boierii» din Ohrida i cler, Sultanul,

intoreându-se din Albania, «a poruncit a ne strmuta în

cetatea lui Constantin, cu vre-o câiva boieri i clerici ai

Bisericii noastre 2
».

Lmuririle cuprinse înnuntru sânt interesante, pentru c
actul, plzmuit poate chiar în veacul al XV-lea, oglindete

legturile Bisericii moldoveneti cu Patriarhii Ohridei. Data

Insa pune pe gânduri : tefan ar li scris în April 145(3 din

1 Comunicare a d-lui N. Dobrescu, dup un document inedit al lui

Radu-cel-Frumos, in Archivele Statului.

? Originalul l-ar fi aflat Nadejdin in mnstirea bulgreasc Sf. Ioan

de la Râlo
;
publicat in Faacmhkk, VII, p. 177; traducere romaneasc

In Melchisedec, Cron. Romanului, I, pp. 115-6.

DigitizedbyG00gle



86 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

indicia a 4-a, Doroteiu rspunzându-i în Octombre din a-

celai an, indicia a 5-a (crescut la l-iu Septembre). Dar

tefan nu începu a domni decât în 1457, în 1456 Sultanul

fcu expediia dela Belgrad, se întoarse acas rnit, in pripf

fr a mai cerca pe ali dumani, i trecu îndat peste

Mare, în ara Iul Sarukhan-beg, unde se allâ când primi

pe solii moldoveni cari aduceau tributul 1
. Lupte împotriva

lui Scanderbeg, Domnul Albaniei, le poart Mohammed în-

sui numai in 1466 i 1467 2
. Nici cu aceti ani nu se po-

trivete indicia, cum nu se potrivete nici cu 1456.

Niciun izvor nu pomenete de aducerea lui Doroteiu la

Constantinopol, unde cellalt Patriarh ar li vzut numai cu
neplcere sosirea, în orice condiii, a rivalului su. Iar

Moldova îsi avea, la 1456 ca si Ja 1 457 si Ja 1460-7, Mitro-

politul, pe Teoctist, i, dac ar fi fost vorba de un episcop

de Roman 3
,
— i aici ne lovim de Tarasie cel din 1402—

,

tefan ar li însemnat fr îndoial de ce fel de Mitropolit

e vorba,— cu atâta mai mult, cu cât vechea numire de

«Mitropolie» i «Mitropolit» începea s fac loc celei, mai
potrivite, de «episcopie» i «episcopat», ca în actul de la

1464. Astfel autenticitatea corespondenei dintre tefan i
Patriarh 4 nu poate ii primit.

Organizarea Mitropoliilor. Mitropoliile, sau Mitropolia i
episcopia, îi aveau daniile de pmânturi i scutirile, drep-

turile de judecat, întocmai cum le aveau i mnstirile.
Sracii din Suceava i Roman, alctuii în breasl, erau

s fie judecai numai de episcopie. Dichiul judector nu
se pomenete înc, dar la 1458 e vorba de protopopul ce

sttea pe lâng fiecare Vldic i de «dregtor* sau, slavo-

neste, ureadnic 6
.

i Hurmuzaki, II2
, pp. 669-7 ; cf. firsrh. <Ics osm. Hrichfs, II. p. 53.

2 Gesch. des osm. Ileichcs, II. pp. i;W-40.

3 Cum crede Melchisedec, /. c.

* în care care credea i Jirecek, propuind numai o schimbare (Byz<

Zeitschrift, XIII, dare de seam despre (ielzor, Achrldn).
6 Melhisedec, Cron. Horn., 1, p. 118.
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Cronica eparhiilor moldoveneti. tefan inu totdeauna

în cinste pe Teoctist, care rmâne în fruntea boierilor

terii; de tot atâta cinste se învrednicesc i urmaii ma-

relui Mitropolit. Cel d'intâiu a fost un Gheorghie, venit i
el tot din aceiai mnstire, de clugri crturari, a Neam-
ului, pentru care i se zice : «Nemeanub. El era un ucenic

ui lui Teoctist ca si atâia alii dintre aceti «Nemtenb,
precum e Visarion care copia manuscripte i la Atos, în

mnstirea Zografului 1
. Aici, la Sfântul Munte sau Sfeta-

gora, i Domnul moldovenesc erâ cunoscut prin binefacerile

sale 2
: astfel aceast Biseric nou care abia se înelesese

cu Constantinopolul i-1 schimbase pentru Ohrida, ajunsese

în legturi cu locul de crturrie i evlavie cel mai vestit

in tot cuprinsul ortodoxiei rsritene, cu acela din care,

prin vechiul «pop» Nicodim, ni venise lumina bisericeasc,

învtura, arta, ce se pstrau i cultivau în chilii.

Mitropolitul Gheorghie, «Gheorghie cel btrân», a avut

o stpânire de 34 de ani i a murit abia in anul 7019

dela Facerea Lumii, deci în 1510-1 8
,
ese-epte ani dup

ce înmormântase p5 marele Domn care-1 ridicase la

treapta de cârmuitor sufletesc al terii sale. El se pare a fi

schimbat titlul Mitropoliei, spuindu-i 4
: «Mitropolit de Su-

ceava i al terii Moldovei». Lui Teoctist cancelaria domneasc
îi zicea, în adevr : «Mitropolitul nostru» B

, «Mitropolitul din

Suceava» 6
, iar el însui se intitula, în 1462, «Mitropolit mol-

dovenesc» 7
,
i numai pe piatra-i de mormânt, pus mai

târziu, se cetete 8
: «Mitropolit Suceveana sau «de Suceava».

1 Cf. Melchisedec, în Bev. pentru ist., arch. i fii., II, p. 130, no. 17

:

p. 133.

2 Burada, ibid., I, p. 397 i urm. ; I. Bogdan, in «An. Ac. Rom.», XXIV.
8 Bogdan, Cron. inedite, p. 96 ; Melchisedec, in Rev. p. ist. arch. i

fii., n, p. 137.

* Hurmuzaki, II *, p. 718.

5 Ibid., p. 669.

6 Ibid., p. 707 ; Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 153 i urm.
7 Ibid., p. 697, no. dxxiii.

8 Ultima ediie, in Kozak, o. c, cap. Putna.
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Un Teoctist, care i numai prin numele su arat c
primise creterea sa duhovniceasc dela arhipstorul Mol-

dovei, era egumen de Pobrata în 1471 1
. El trebuie s fio

al doilea Mitropolit Teoctist, care se întâmpin ca martur

într'un document la 1491 sau 1490 2
. Apare, de almin-

terea, numai o clip; înainte i dup dânsul pstorete

Gheorghie, care e amintit înc la 1503 3
.

în sfârit înc un Teoctist era egumen la Neam in 1496 *.

i el era s fie Mitropolit al Moldovei.

Tarasie episcopul de Roman, a crui obârie e, de almin-

teri, necunoscut, se întâlnete pomenit ca «Mitropolit», în

acte de-ale lui tefan 5 i în cronica terii, pân la 3 Septembre

1469, când st alturi cu Teoctist, — ei doi fiind singurii

episcopi moldoveni — , la sfinirea mnstirii celei nou a

Putnei 6
: e de însemnat c, pe când pentru scriitorii de

hrisoave domneti i pentru turntorii de clopote ai Dom-
nului 7 el are i o «Mitropolie» i e numit chiar «Mitro-

politul chir Tarasie» 8
, letopiseul, alctuit acolo, în Putna,

face hotrât deosebire între demnitatea lui Tarasie si a

lui Teoctist, scriind : «cu mâna preasfinitului Mitropolit

chir Teoctist i a episcopului Tarasie» 9
. i dup sfinirea

Putnei întâmpinm pe Tarasie, ca martur într'o danie dom-
neasc fcut acestei mnstiri la 25 April 1472, dar ca

«.episcopul nostru Tarasie, din Târgul-de-jos» 10
.

în 1488, Octombre, la Roman pstoria — în «Mitropolie»,

1 Areh. ist., 1 *, p. 445.

2 Ulianicki, Materiale — rusete — , Moscova, 4887, p. 448.

8 Dobrescu, o. c, p. 40.

4 Melchisedec, în Rev. pentru ist., arch. i filologie, I, p, 440, no.

94 : Bogdan, Vechile cronici, pp. 254-2.

5 V. i Ulianicki, passim ; Hurmuzaki, II 2
, p. 708.

6 Bogdan, Cron. moldoveneti, p. 445.

7 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 433.

8 Ibid., I, p, 426.

9 L. c. Cf. i cronica moldopolon, în Bogdan, Vechile cronici, p. 475.

1° Wickenhauser, /. c, p. 459.
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jse zice inc'n April precedent, — «chir Vasilie episcop» *.

Acest «episcop al episcopiei de jos a târgului Romanului»

isclete supt actul pcii cu Polonia în Iulie 1499 2
: se vede

astfel c nu mai e Romanul un «târg de jos», ci c o * epis-

toie^
y nu o Mitropolie, a «erii-de-jos», o «episcopie de

jos*, prin scurtare, se afla în preajma bisericii Sf. Paras-

chiva a lui Roman-Vod i a Doamnei Anastasia 3
. Teoctist

dela Neam, care era menit s fie apoi Mitropolit al Mol-

dovei, urmeaz lui Vasilie, i-1 aflm, ca «episcop al Mitro-

poliei de jos, în târgul Romanului», la 1502(17 Novembre),

Înc supt tefan 4
.

CAP. III.

Crearea episcopiei Rduilor.

în ultimele sptmâni ale anului 1479 i în cele d'intâiu luni

ale anului 1480, pân în Maiu, tefan fceas se aeze lespezi

de marmur, frumos lucrate, pe locurile unde odilmiau sau

erau socotii c trebuie s se odihneasc înaintaii si, Domni
ai Moldovei: Bogdan-cel-Btrân (sau cel Vechiu), Lacu, Ro-

man, tefan-cel-Btrân, numii toi «strmoi» ai si, precum
i Bogdan, fratele i tovarul de cârmuire, puin timp, al lui

Alexandru-cel-Bun, care Bogdan e calificat de «mo» al ctito-

rului celui nou, i, în sfârit, alt Bogdan, tatl lui tefan 5
. în

clcauh dela Rdui, sus în pdurile din partea de Miaz-
noapte a terii, cei doi d'intâiu stpânitori moldoveneti cu

Domnia slobod fat de strini au fost astrucati de siimr in

1 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 43(5, cf. p. 447.

1 Hurmuzaki, II 2, p. 7 18.

* Forma latin a tratatului are îns : «Vassilius episcopus do Komauo
Foroi: ibid., p. 444.

4 Wickenhauser, l. c, p. 182.

* Cf. Studii i doc, VI, p. (525.
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coltul de umbr al unei bisericue de lemn. Fiica lui Latcu,

Anastasia, care, cum am spus, se pare a fi soia lui Iurg Lit-

vanul, trectorul Domn fr noroc al neastâmprailor boieri

moldoveni, i mama acelei Anastasia, care a fost soia lui

Roman-Vod i mama lui Alexandru-cel-Bun (astfel s'ar l-
muri i îngroparea la Rdui numai a vechii dinastii i, apoi,

mai ales a neamului lui Roman), se strdui pentru înzestrarea

gropniei domneti, creia-i închin satul Comanii, din ara
nou, de curând adaus la Moldova, a Sepenicului. înc
liind in via Anastasia (f '26 Mart 1420), Alexandru-cel-Bun

va fi cldit biseric de piatr pe locul vechii înjghebri de

lemn. Din nenorocire, în marea zidire ce se vede astzi, pre-

fcut, adaus i împodobit, într'o epoc mai târzie a ar-

hitecturii moldoveneti, de Alexandru Lpuneanu, nu mai

e alt inscripie decât a lui Alexandru-Vod acesta, care,

îndind apripragul», adec pridvorul, la 1559, i-a însemnat

numele pe piatra de-asupra lui 1
. O inoire de ctre tefan,

in proporii mai modeste, trebuie primit ins ca un lucru

sigur.

Alexandru-cel-Bun înc, dduse egumenului mnstirii
dela Rdui drepturi de stpânire, unite cu oarecare pri-

vilegii arhiereti, asupra unui numr de sate, i anume 50,

din inutul Sucevei 2
. Cunoatem numele lor, si satele su-

cevene, ca Lucavul, Jadova, Storojineul, Hliboca, Volci-

neul, Zamostea, Bnila, Calafendctii, Grmetii, Volovul,
Vicovul-de-sus, sunt în cea mai mare parte în colul de

ar de curând cptat, în chip de zlog, dela regii Poloniei,

strâmtorai de bani. tefan întri dania la 15 Mart 1490,

dând îns, — pentru ese sate din prile Sucevei, care fuse-

ser închinate, «cu veniturile lor toate»,«djdii» i «pocloane»,

«vini», adec judeci, i toate n veniturile bisericeti», dela

oamenii de rând ca i dela preoi, ctitoriei sale, dela Putna,—
ese alte biserici, «cu ese popi», in strostia Cernuuluî,

i Kozak, cap. HtIau {L

2 A se rectiiica astfel cele spuse la p. 69.
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i anume dou biserici îu Cernui chiar, dou in Cuciur i
dou in Mihalcea 1

.

Aceasta ne arat în ce direcie se întindea puterea nou-

lui Vldic moldovenesc, a crui creare nu ni e cunoscut

din nenorocire prin nicio gramat patriarhal, dela Ohrida

sau dela Constantinopol. tefan înelegea s pstreze tot

pmântul polon ce se afla în mâna Moldovenilor i s-i
întind stpânirea i asupra acelei Pocuii, cu cetile Co-

lomeii i Sniatynului, pe care, tot pentru un împrumut, de

bani, o avuse dela vecini Alexandru-cel-Bun i care se

pierduse supt urmaii, dezbinai între sine, ai acestuia. Pe

atunci unul din cele mai sigure mijloace de a consolida o

posesiune de teritoriu era a-1 lega cu ierarhia bisericeasc

a terii ctre care fusese alipit. Cu acest gând politic, ma-

rele Domn al Moldovei înzestra Moldova cu o nou epis-

copie, care nu e pomenit niciodat înainte de aezarea

episcopului Ioanichie i de împodobirea cu pietre spate a

mormintelor domneti din aceast necropol, ale crei drep-

turi de a cuprinde trupurile Domnilor trecuser supt

Alexandru-cel-Bun la mnstirea Bistriei, pentru ca pe

urm tefan s le strmute la Putna sa. însui actul de

danie pomenit mai sus supune, în adevr, episcopului Ioa-

nichie toate bisericile cernuene, afar de acelea care

apucaser a fi druite Putnei, — intr'un timp când, deci,

nu fiina înc o episcopie de Rdui, al crei întâiu arhi-

pstor nu e pomenit decât la 25 April 1472 2
.

Dania din 1490 mai are ins o însemntate. Dup ce

Domnul moldovenesc iea o msur care priviâ, pe lâng

1 Uricariul, XVffl, p. 58 i urm. înc din 1479 i 1481 se supuneau

sate putnene in ce privete judecata i robota ctre episcopia rduan
;

Dan, Mnstirea §i Comuna Putna, Bucureti, 1905, pp. 87-8.

3 Wickenhauser, Putna, p. 182 ; Radautz, Cernui, 1890. p. 7. La 1469,

când se sfinete Putna, nu erâ episcop la Rdui, i de aceia sau i
luat pentru mnstirea cea nou unele din satele date de Alexandru-
cel-Bun mânstirii-gropnie.
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veniturile unei episcopii, i rânduiala bisericeasc, el adauge

c hotrârea sa va trebui s rmâie nestrmutat pentru

toate timpurile, neputând s fie schimbat, nu numai, cum
se zicea în astfel de împrejurri, de ctre urmaii ce ar

fi s aib, din neamul su sau de sânge strin, dar i ade

Mitropolib, ceia ce nu s'a mai spus niciodat. Cum se

vede, tefan-cel-Mare, ctitor de episcopii nou, înelegea

s stpâneasc de fapt Biserica terii sale, ceia ce niciun

alt Domn nu cutezase a face i niciunul n'a putut face

nici dup dânsul 1
.

CAP. IV.

Mnstirea Putnei.

Analele Moldovei, redactate de clugri din mnstirea
Putna, cari legau însemnrile lor de acelea fcute mai

de mult în Bistria lui Alexandru-cel-Bun, mrturisesc

c zidirea lcaului lor s'a început la 4 Iunie, — dup
alte versiuni 10 sau 20 Iulie — 4466. Se lucr mult
vreme la dânsa i numai dup biruina asupra Tta-
rilor, la 3 Septembre 4469, se fcu sfinirea, fiind* de

fa întreg clerul moldovenesc 2
. La 4474, tefan, care obi-

nuia deci s petreac i in casele domneti dela Putna,

dateaz de aici o danie ctre Pobrata 3
.

Cldirea sfânt a Putnei e astzi foarte mult schimbat,
afar de o ultim . reparaie care i-a dat un lustru de nou-

tate cel puin jignitor. în veacul al XVIII-lea a dres-o Mi-

tropolitul Iacov, iar în al XVII-lea ea fusese prefcut,
adugindu-i-se acel ciubuc, acel colac împleticit care nu-

i Ioanichie se întâmpin i pân in 17 Novembre 1502; Wicken-
bauser, Putna, p. 183.

2 Bogdan, Vechile Cronici, p. 145.

8 Arch. ist., l\ p, 115.
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mai în aceast epoc împodobete liniile bisericilor moldo-

veneti; cele trei mari fereti gotice ornate ale pridvoru-

lui ne trimet la epoca lui Petru Rare i a lui Alexandru

Lpuneanu, cari vor fi avut i ei de lucru aici, la locul

de îngropare al lui tefan, tatl unuia i bunicul celuilalt,

în forma ei dela început îns, mnstirea trebuie s se

fi înfiat mai mic i mult mai simpl, — fiind i cea

d'intâiu încercare a lui tefan, ca ziditor de asemenea l-

cauri. Un pridvor îngust, în care se intra, nu prin p-
retele din fa, ci prin cel din dreapta, strbtut de ou
joas având cadru gotic de linii care se taie între ele în

unghiuri drepte la capete, iar la mijloc se apropie unele

de altele prin salturi în zigzag, printr'un ir de mici ar-

cuiri. U gotic mai mare, cu linii care se încoard pentru

a se atinge sus, într'o întâlnire de ogiv rupt. Tind a

femeilor, umbroas, în care abia se descopr chipurile de

sfini, zugrvii in colori întunecate, de albastru i vânt
mai ales. Un naos mai larg, având la dreapta i Ia stânga

strane. Un altar încheind crucea pe care o alctuiete în-

treaga zidire. Pe afar ferestuici în acelai stil ca i ua
de intrare. Contraforturi, rzimtori de piatr cioplit,

sprijin zidurile, fcute din crmid aparent, une ori

smluit verde i galben, care alterneaz cu piatra, sco-

ând in relief firide ce se întind de obiceiu într'o singur
desfurare dela temelia de piatr pân supt streina de

indil ridicat sus i aplecat pentru scurgerea uoar a

ploilor dese prin aceste vi de Carpai. Discuri de smal,
cu stema terii, cu zmei încununai, cu ostai, cu alte chi-

puri ce nu se pot deslui, se înfig la întâlnirea arcelor, la

linia de supt coperi, precum i pe turnul unic, supire,

care se ridic pe o dibace potriveal arhitectonic, special

moldoveneasc, de-asupra naosului. Un puternic turn de

clopotni, ridicat din mijlocul zidului de împrejmuire, are

aceleai podoabe de piatr spat i discuri colorate, gal-

bene, brune, albastre, verzi l
. «Maistorb din Ardeal, Sai, din

1 V. Istoria Românilor in chipuri i icoane, II, p. 10 i urm.
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coala celor cari lucraser biserica lui Ioan Hunyady la

Sântimre ori biserica dela Feleac, lâng Cluj, în epoca lui

Matia Corvinul, dduser Moldovei aceast nou podoab
de art.

Putna avii în fruntea ei, dela început, un egumen iero-

monah, un «pop», cruia i se d de obiceiu titlul de «arhi-

mandrit»,— aarhimandriii se numesc apoi, in 1470, i egu-

menii de Bistria i Neam \ — ce nu se mai întâlnete la

noi pân în aceti ani. Arhimandritul Ioasaf, pe urm Paisie

cel scurt, Spiridon si Siluan pstoresc astfel asupra clu-
grilor i preoilor din satele ce sânt închinate mnstirii,
— luând «dajdeai» pentru «prescuri», dumânrb, «gr-
une», «hârtie», ingrijindu-se de bun starea in toate pri-

vinele a bisericilor i având i judecarea pcatelor duhovni-

ceti, pentru care se luâ gloab 2
. Se poate ca, mcar supt

tefan însui, acest arhimandrit s nu ii fost supus po-

runcilor Vldici, tiind el însui, ca i egumenul Tismanei

oltene, un fel de Vldic.

i mai departe clugrii caligrafi lucrar în mnstirea
Neamului, dar odat cu întemeierea Putnei sarcina scrierii

letopiseului Domniei i al terii trecu dela Bistria mai

veche la noua mnstire domneasc. Astfel, într'un stil

mai larg, ici i colo cu oarecare avânt, se puse pe hârtie

povestea isprvilor lui tefan întemeietorul. Sar prea c
Putna a dat Moldovei, in Domnia lui Bogdan-Vodâ Orbul,

când acuma tefan se odihnii supt lespezile bisericii sale,

un Mitropolit, pe David, care muri la l-iu April 150!) 3
,

dar e vorba, cred, de un Vldic strin, poate Muntean.

1 Wickenhauser, Putna, p. 156-7.

2 Dan, O inspecie eclesiastic din anul Î0(i7, in «Candela» diu Cer-

nui, 1ÎKJ8.

8 Ureche, p. 182 ; cf. Erbiceanu. Ist. Mitropoliei Muldaviei, p. LVI :

pomelnicul.
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CAP. V.

Alte mnstiri i biserici ale lui tefan-cel-Mare.

în prile de sus ale terii, tefan cldi, la 1488, mnstirea
Voroneului, pe locul unde fusese umila chilie de lemn a

sihastrului Daniil, i apoi, pe la 1471 \ mnstirea de lemn

a egumenului Misail. Pe urm, în deosebite sate domneti
ale lui, biserica dela Ptrui, din 1487, aceia dela Sânt'

Die in margenea Sucevei, dela Bdui lâng Rdui,
dela Reuseni, — dreapt, fr turn— pe locul unde fusese

ucis tatl su, Bogdan-Vod, pomenesc biruini pe care le

cunoatem. Altele au legturi cu lupte a cror amintire in

scris s'a pierdut. i biserica Miruului, unde slujiâ Mitro-

politul Sucevei, a trebuit s iie refcut de dânsul, potri-

vindu-se poate întru câtva stilul cel nou dup acela al lui

Alexandru-cel-Bun, ctitorul dela început 2
.

în Moldova noastr de azi, tefan ddu vechiului târg ssesc

de odinioar Baia, unde el câtigase marea biruin asupra

Ungurilor, în 14G7,—o biseric mare, pân mai ieri în ruin

;

la Dorohoiu, târg de popas pentru negustori, a fost înoit de

curând o alta, a Sf. Nicolae; cea dela Ppui, în margenea

târgului de mai târziu al Botoanilor, are data de Septembre

1496. în reedina domneasc de lâng Bahluiu, la Hârlu, se

mântui abia la 28 Octombre 1492 biserica Sf. Gheorghe.

laului, unde veniau negustori muli, înc dela începutul

veacului al XV-lea, îi drui tefan alt biseric a Sf. Ni-

colae fctorul de minuni, intre 1491 i 1493, iar boierul

su Ion Tutul o biseric a Uspeniei, — care se drâm mai

târziu a
. Biserica domneasc din Vasluiu e din 1490 4

. Cea dela

1 Kozak, cap. Voronet.

* Cf. Kozak i critica mea, in Studii i doc, VI, p. 607 i urm.; i
«parat.

1 Inscripii, II, p. 363.

4 Melchised^c, Notie istorice i archeologice, Bucureti 1885, p. 133.
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—

Hui, atunci numai un sat, pe apa Drslvului, poart în pi-

sanie data de 4494 *. în satul Borzetii din inutul Bacului se

face un lca mai simplu, fr strane ifr turn, în 4493-4,

iar în târgul chiar al Bacului, odat un centru catolic i o
reedin de episcop, fiul lui tefan, Alexandru, du-

reaz biseric înc dela 4494 2
. Piatra îi avii o fru^

moa ctitorie a lui tefan numai în 4497-8 3
. LaScân*

teia, în prile Vasluiului, este o biseric ce poart tot

semnele epocei lui tefan-cel-Mare, a crei inscripie s'a

pierdut îns, ori a fost prins cumva în zidrie. Mai sua

în acelai inut, avem dela dânsul înalta biseric spaioas
a Dobrovului, cea din urm zidire orânduit de tefan,
— început la 27 April 4503 i isprvit de zidrie în

anul morii ctitorului, dar nu i de zugrveal i înzestrare,

care se fcur numai de tefan-cel-Tânr, nepotul de fiu

al ziditorului 4
. Ceva mai veche, ca una ce a fost mântuit

la 4497, e mnstirea Tazlului, în munii Bacului B
. Pe

locul celei mai dureroase înfrângeri i jertfei celei mai

scumpe, «bine-credinciosul i de Hristos iubitorul» Domn
fileu mnstirea dela Rzboieni, a crei pisanie, din 4496,

cuprinde o întreag povestire a luptei, a «rzboiului » celui

greu împotriva «puternicului Mahmet împratul turcesc,

cu toat puterea sa rsritean», ajutat de «Basarab Voe-

vod, cruia i se zicea Laiot» 6
. Din nenorocire a czut

sau a fost sfrâmat piatra de amintire a Bisericanilor din

Neam, mnstire despre care o inscripie foarte târzie spune

c a fost zidit i ea «de tefan-Vod sin Bogdan-Vod» f
,

i lbid., p. 140.

2 Inscripii, I, p. 26 ; II, p. 25.

8 Melchisedec, l. c, pp. 74-5.

4 Inscripii, II, p. 206.

* lbid., pp. 220-1.

« lbid., I, pp. 43-4.

7 lbid., pp. 42-3. La Râmnicul-Srat se mai pstra singura biserica

pe care tefan a fcut-o pe pmântul muntean, in amintirea unei bi-

ruine. Vandalii moderni au schimbat-o dunzi, spre ruinea timpului

nostru, cu o zidire nou.
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i vechile cldiri ale înaintailor cari apucaser a zidi

i ei din piatr, au fost înoite i fcute mai mari. Neamul
lui Petru-Vod nu se mai poate vedea astzi, dar în locul

lui avem înaintea ochilor frumoasa i trainica oper de

arhitectur pe care tefan puse s o sfineasc la 1497,

puind o piatr amintitoare, în care se cuprinde o neobi-

nuit rugciune ctre acela care poate «acoperi cu mila

sa de acum i pân 'n vecb i pe cei mai puternici din

8tpânitoriifr durat ai pmântului, îns nu se spune nicio

vorb despre cel d'intâiu ctitor btrân, al crui mormânt nici

n'a fost cimpodobit* cu vre-o lespede, ca acela al lui tefan
fiul lui Alexandru-cel-Bun, mort de sabie i adus aici

pentru a li dat pmântului 1
. Bistria lui Alexandru-Vod

8e înfieaz astzi asa cum a inoit-o la 4554 alt Voevod

cu acest nume, un nepot de fiu al lui tefan-cel-Mare,

evlaviosul tiran ^al boierimii Lpuneanul, dar o alt pre-

facere a fost svârit înc de tefan însui, care fcu s se

sape în litere cirilice cu duetul gotic piatra de mormânt a

Doamnei ortodoxe a celui d'intâiu ctitor, Ana, i, neaprat,

aceia a domnescului ei so, — piatr care s'a pierdut în^,

fiind înlocuit cu o alta, a Doamnei lui tefan Lcust,
fr a se atinge totui postamentul spat frumos cu po-

doabe gotice 2
. Pobrata a fost mrit de Petru Rare Ja

1530, dar piatra, afltoare pân mai ieri afar, lâng zidul din

dreapta 8
, a mamei lui telan-cel-Mare, Doamna Oltea, tre-

buie s fi fost lucrat prin evlavia recunosctoare a ma-

relui ei liu, care e pomenit cel d'intâiu în izvodul dela

proacomidie, fcut tot de Rare 4
;
i inscripia de pe locul

de odihn al unui «Petru fiul lui tefan-Voevod cel Btrân»

vine tot dela al doilea ziditor al Pobratei B
. Moldovita bu-

1 Melchisedec, l. c. t pp. 1-2, 5.

2 Inscripii, I, p. 37 i urm.

* Acuma e strmutat innuntru, dup o serbare comemorativ in

August 1908.

* Ibid.; p. 57.

* Ibid., pp. 59-60.
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covinean, care e, aa cum se vede astzi, o fundaie a lui

Rare, a primit i ea chip nou, potrivit cu o vreme mai

glorioas, dela acelai strlucit ziditor din nou i înoitor al

lcaurilor celor mai vechi ; mnstirea a i fost darnic în-

zestrat de tefan, care prevedea, prin uricul su dela 4488, c
egumenul i prinii sânt datori a-i face slujb de noroc

i biruin odat pe sptmân, de Luni sar pân Marti

diminea, la liturghie, dându-se atunci clugrilor, din dr-

nicia domneasc, i câte un pahar de vin, iar, dup moarte,

aceleai rugciuni, precum i pomenirea la ziua izbvirii,

pentru odihna sufletului su 1
.

i dintre boierii lui tefan se gsir câiva ca s mearg
pe urmele lui fcând biserici în ndejdea iertrii greelilor,

în micul lca, plin de umbr i umezeal, dela Dolheti

pe Siretiu se odihnete sora lui tefan, Mria, soia lui

endrea Portarul de Suceava, moart la 27 Martie 1486,

si, în fata ei, Sendrea însui, care a zidit bisericua, anume
pentru îngroparea mldiei Domnilor moldoveni 2

. i Tutul,

(fl501), credincios Logoft al btrâneelor lui tefan, îi

fcu biserica, la Blineti din inutul Dorohoiului, pe la

1494, cu muli ani înainte de moartea stpânului su 8
;

toi Tutuletii dorm în cuprinsul acestei mnstiri a nea-

mului lor.

CAP. VI.

Biserica latin supt tefan-cel-Mare. Resumat.

i în alt ar româneasc tefan ajunge, nu numai ctitor

de biseric, dar i întemeietor de episcopie. La împcarea lui

cu Matia Corvinul, în 1475, i se dduser «moii de ad-

1 Wickenhauser, Moldowitza, pp. 70-72.

* Inscripii, I, pp. 62-3.

8 Melchisedec, p. 292 i arm.; Etymologicum Magnum, II, la cBlineti»*
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post» în Ardeal : Cetatea-de-Balt pe Târnave i, la Nord-

Ostul provinciei ardeleneti, Ciceul. De aceasta se ineau

nu mai puin de eizeci de sate, i pentru dânsele se ae-
zar clugri i un egumen la Vad, pe Some, unde tefan
fcu i o înalt biseric de piatr pe care o avem i pân
astzi 1

.

Pân atunci în Ardeal nu erau decât mai mult Vldici

rtcitori, cari strbteau ara hirotonisind preoi i îm-

prind antimise slavone sau greceti. Astfel întâlnim la

1456 pe un Ioan, venit tocmai din Caffa Grimeii, unde,

supt scutul Genovesilor, locuiau tot felul de neamuri, cu
legile lor deosebite. Cârmuirea catolic a lui Ioan Hunyady,

care era sprijinit de vestitul clugr Ioan de Capistrano,

îl prinse i-1 trimese la Roma 2
. Craiul Mateia încercase a

face rânduial aducând in Ardeal pe Grecul unit Macarie,

care sttea in satul Galai lâng Bistria în 4466 3
. Vldica

de Vad, hirotonisit la Suceava, veni îndat dup aceasta.

Concurena Grecului Marcu, care se aez la Feleac lâng
Cluj i-i fcu acolo o biseric gotic, nu erâ de temut,

cu toate c el îi ls un urma episcopal, pe fiul preo-

tului român in casa cruia sttea i care din Danciu se

fcu Daniil 4
. Episcopii de Vad apar apoi cu numele lor,

cum se va vedea, in vremea lui Petru Rare.

Astfel tefan-cel-Mare dduse Moldovei organizarea de-

finitiv a ierarhiei bisericeti, liberarea de supt controlul

Patriarhiilor rsritene, in ale cror contribuii vedem
cum intr Domnia i, în sfârit, cldiri de art original

i potrivit, în fiecare ora mai mare al terii i pe fiecare

loc însemnat printr'o întâmplare, trist sau glorioas, în

1 V. Neamul românesc în Ardeal i ara Ungureasc, p. 488 i urm.
a Sate i preoi din Ardeal, pp. 12-3, i tefan-cel-Mare, Mihai Vi-

teazul i Mitropolia Ardealului, în «An. Ac. Rom.» pe 1904.

* lbid.

M6W.
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legtur cu desfurarea mai nou a principatului moldo*

venesc.

In multele lui încurcturi i greuti, el a fcut numai
rare ori o politic religioas provocat de interesele sala

politice, care-1 puteau îndrepta câte odat ctre Puterile ca-

tolice. Când, în 1476, bacalaureatul în decrete Petru de In~
sula merse la Roma pentru a cere ajutor dela Pap îm-
potriva Turcilor cari ameninau Moldova cu peirea, Sfântul

Scaun fcu din acest trimes,— de bun seam dup chiar

cererea lui,— un «episcop al Moldovei», atribuindu-i ca re-

edin Baia. Neaflând acolo destui credincioi i destule

mijloace de traiu potrivit cu demnitatea lui cea nou, Petrur
un Italian, se strmut, înc în cursul acestui an 4476, în

Cetatea-Alb, care avea destui latini, cu aezarea statornica

sau în trecere, pentru negustorie. Când acest mare port

al Moldovei ajunse în stpânire turceasc, Petru czu în

robie sau trebui s plece. Ali «episcopi moldovenii), cari

se ivesc cu numire dela Roma, pân la moartea lui tefanr

au tot aâ de puin un rost real între Români sau strinii

de alt lege de pe pmântul lor ca i episcopii de Siretiu

sau cei de Arge, a cror serie urmeaz i mai departe,

lcând ca un titular fr reedin s urmeze altui titular

zadarnic *.

i Studii $i doc, I-II, xxxvu-vm ; Le Quien, Oricns christianus, Ut,

pp. 4149-20: Torna de Zagrodi io, Predicator, numit episcop de Siretiu

la 20 Septembre 1497.
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CAP. I.

Cldiri.

Impulsul dat de tefan-cel-Mare în atâtea direcii ale

vieii bisericeti d rezultate i dup dispariia lui în 4504.

E adevrat c fiul su Bogdan, ocupat cu alte interese i
alte ambiii, nu se înseamn decât prin anume danii de

odoare i câte 800 de zloi, la Rdui, la Roman, la Putna

i aiurea, danii pentru care, ca i tefan în vremea sa, el

cere slujb in via i dup moarte în Dumineca a treia de

dup Pati, poate ziua naterii sale, artând anume din ce

va consista aceast slujb bine pltit 1
. i bisericua din

Icani, cu pietre de mormânt din vremea sa 2
, trebuie s

fie ctitoria vre unui particular, dintre bogaii târgovei ai

Sucevei vecine; dela Bogdan-Vod însui n'a rmas nicio

cldire bisericeasc nou.
tef&ni, copilul nevrâstnic i urmaul lui Bogdan, n'are

mai mult rgaz pentru asemenea lucrri de art pornite

dintr'o rodnic evlavie. El mântuie îns biserica Sf. Gheor-

ghe din Suceava, început de tatl su, biseric în care

8e aez Mitropolia. Isprvi Dobrovul în ce privete

zugrveala i odoarele 3
. Dar sfetnicul, care avu grija

Moldovei în anii de tânr vrâst ai Domnului i care

primi pentru aceasta rsplata tierii capului i a stârpirii

1 Melchisedec, Cren. Rom., I, pp. 453-5; cf. Dan, Putna, p. 215.
2 V. Kozak, cap. respectiva
8 V. i mai departe, pentru Mitropolie.
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*

neamului su, Luca Arbure Hatmanul, îi fcu biseric,

într'o vale a Bucovinei de astzi 1
. Dela Gavrii Trotuanul

(f 1541), alt boier al lui tefan-cel-Tânr, este biserica dela

Prhuti, asemenea cu cea dela Borzeti a bunicului su,

dar având dou rânduri de fereti într'un pridvor, care

cuprinde la mijloc, între ele, inscripia 2
. La Vlenii sau

cheaii din Roman se pomenete ca ziditor Cozma arpe,

Postelnicul lui tefan-cel-Mare i, apoi, fugarul înaintea

urgiei acestuilalt tefan 8
. Drnicia fa de Dumnezeu în-

cepea s treac, — de alminterea ca i puterea politic, —
dela Voevod la boierii si.

în amândou privinile, Petru Rare, adevrat fiu, harnic

i mândru, al lui tefan-cel-Mare, înoiete zilele acestuia.

E însui un ziditor de biserici nou. Dac, în prile de

sus ale terii, frumoasa mnstire a Humorului se datorete

Marelui-Logoft Teodor, om cu oarecare cultur slavon *,

Domnul însui avu tragere de inim s «împodobeasc»

Voroneul printelui su. Zugrvelile frumoase pe fond

albastru blând, care se obinuiau supt tefan, sânt o înoire

ce caracterizeaz aceast epoc, în care meterii zugravi

veniau dup marii meteri pietrari pentru a statornici în

arta rsritean un nou tipic moldovenesc. Strni, catapi-

tezme spate, frontispicii de lemn sculptat i aurit de-asupra

uilor se adaug la acest semn deosebitor.

«împodobirea» aceasta a Voroneului nu e îns numai
fapta lui Rare, nu e chiar, în rândul întâiu, fapta lui, ci

a Mitropolitului Grigorie, Grigorie Roea, «vrul lui Ptru-
Vod Rare, din Vorone de postrig» 6

. i, pentru a se

ajunge la el, trebuie cunoscui Mitropoliii cari urmeaz lui

Gheorghe.

1 Cf. Kozak, cap. I i Studii i doe., VI, pp. 608-9 ; cf. Iorga, Neamul
românesc în Bucovina, p. 69.

2 Ibid., locurile respective ; cf. i Dan, Putna, pp. 66-7.

8 Inscripii, I, p, 18.

* Aceleai cri ca în nota 1, la locurile respective.

6 Dinulescu, în Candela, IV, p. 447.
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CAP. II.

Urmaii Mitropolitului Gheorghie. Teoctist al II-lea.

Al doilea Teoctist, fostul egumen dela Neam— aproape

septesprezece ani — i episcop de Roman, ali opt, a fost

dup moartea lui Gheorghie mult timp Mitropolitul lui

Bogdan-Vod i al Iui tefan-cel-Tânr, ba chiar al lui

Petru Rare. El muri numai la 15 Februar 1528, ca schiv-

nicul Teodor * Avea lâng el în soborul arhieresc al Mol-

dovei pe Macarie de Roman 2
,
pomenit la 1513-4, apoi pe

urmaul acestuia, Dorofteiu, amintit la 1528, pe Pahomie de

Rdui, ce se întâmpin la 18 Novembre 1504 a
,
i pe cel ce

vine dup dânsul, Teofan, care se ivete documentar nu-

mai la începutul anului 1528 4
. Dorofteiu i Teofan erau

de fa, împreun cu Macarie, egumen de Bistria i cu

Acachie de Putna, pstorii celor dou mnstiri domneti,

în Suceava, de bun seam chiar în chiliile dela Mirui,
când, în 1528 înc, Teoctist muri 6

.

Rare era, de puin vreme, Domn atunci, i el po-

runci s se fac alegerea noului Mitropolit de ctre so-

borul Vldicilor moldoveneti, la care credem c luau parte

i arhimandriii celor dou necropole, cu cari se putea

completa numrul cerut de episcopi hirotonisitori, in lipsa

unuia din cei trei orânduii de tefan. In adevr, supt

Lpuneanu, cu treizeci de ani mai târziu, lipsind i Vl-
dica de Rdui i cel de Roman, Domnul, care «face so-

faorub, «alege» (hsepa) totui apatru episcopb i acetia

1 Bogdan» Cron. mold., p. 154.
2 Cron. Rom., I, p. 154.

8 Wickenhauser, Radautz, p. 11 i urm.
* ibid.

8 ht. IU. relig., p. 44, nota 3.
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i

-- '

«întresc» (iioctmrhiiia) pe cei doi cari lipsiau din cercul

ierarhilor moldoveni 1
.

Pân la alegerea unui urma al lui Teoctist locul de

Mitropolit îl inur, data aceasta, cei doi episcopi, cari în-

tresc, la 46 Ianuarie 4528, dania unui clugr din Neam 9
.

La alegere iei Galistrat, necunoscut ca episcop la Roman
ori Rdui, pe care-1 întâlnim într'o noti slavon pe un

manuscript afltor astzi în Biblioteca Academiei Române 8
.

Pomelnicul mai târziu al Mitropoliei cuprinde numele lui 4
.

Dup Galistrat,— despre care nu tim nimic mai mult— , vine,

în sfârit, Teofan dela Rdui B
, care pstoria înc la 4538

sau 4539, toamna, când Domnia d'intâiu a lui Petru Rare
se isprvise 6

. Iar, la Roman episcopul Dorofteiu, care se

mai întâmpin la 4529 7
, se retrase la schimnicie pentru a face

loc celui d'intâiu episcop de nou carte sârbeasc, lui Macarie.

Trinicie, strlucire, influen asupra afacerilor terii a

avut îns numai acel Grigorie, vr al lui Petru-Vod, vr
dup mam, despre care a fost vorba mai sus. Pornit din

Pobrata, el stpâni acolo ca egumen nu mai puin de douzeci

i trei de ani. în acest timp se fcu, prin osteneala lui, i dup
îndemnul lui chiar, îns cu cheltuiala Domnului celui nou,

abia venit 1n Scaun de vre-o doi-trei ani de zile, mns-
stire nou Pobrata, «din pajite», adec din temelie chiar %

1 O alegere de episcopi moldoveni în 1557-8 ; retiprire din Rvaul
(Cluj), 4907.

* L. c. pe p. 105, nota 5.

* Ms. 38 slavon; cf. Ist. Ut. rel., p. 44 i nota 4.

4 Erbiceanu, l. c.

6 Wickenhauser, Radautz, pp. 13-4.

« Biserica dela Horodniceni e sfinit la 8 Novembre 7047 (1538-9), cin

zilele lui chir Teofan Mitropolit al Sucevei»; Inscripii, I, p, 64; Teo-
fan a fost i dâruitor al Voroneului ; v. Kozak, l. c.

7 Mekhisedec, Cron. Rom., I, pp. 159-60.

* Cf. mrturisirea lui Grigorie, in Arch. ist., I 2
, p. 22 i inscripia

dela Pobrata, Inscripii, I, p. 56, no. 11.
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la Octombre 4530. Petru-Vod i soia sa Elena îi gtir
i pietrele de mormânt, frumos lucrate din marmur, care

se vd pân astzi. Astfel se rpia Putnei, unde se fngro-

iaser Domnii i rudele lor pân atunci, dreptul pe care i
Putna-1 luase dela Bistria lui Alexandru-cel-Bun \ Grigorie

se întoarse dup încheiarea arhipstoriei lui în frumoasa

mnstire de pe malul Siretiului, pe care o înzestrase i cu

avere nou, descurcându-i pe cea veche, pierdut în parte,

i unde-i hotrâse i ziua de pomenire, de Sf. Grigore

Teologul, ocrotitorul su 2
.

Grigorie a fost i înoitorul Voroneului, la care a îndit

un pridvor rzimat pe dou contraforturi cu frumoase fe-

reti gotice mari i pe care 1-a acoperit cu cea mai str-

lucit zugrveal ce se vede la vre una din vechile noastre

biserici. Muli ani de zile dup aceste lucrri orânduite

de dânsul, ei fu Mitropolitul lui Petru-Vod, în a doua

Domnie, dela 1541 pân la sfârit, apoi al fiului su llie,

numit dup turcirea lui : Mehemed sau dMahmet», i al ce-

luilalt fiu al iui Petru, tefan, care fii înmormântat la

Pobrata, ba chiar al cumnatului cu de-a sila al ace-

stora, Alexandru Lpuneanu, soul Domniei Ruxanda. Se

împac, un timp, i cu Domnia aventurierului Despot, pe

care el îl sfini ca loan-Vod, dar înaintea faptelor vrj-

meti fa de ortodoxie ale noului stpânitor Grigorie

prsi Scaunul arhipstoresc, în care se aez acum un al

doilea Teofan 3
.

Urmaul lui Grigorie, Teofan, ca i contemporanii si dela

cele dou episcopii ale terii, face parte îns din alt curent

bisericesc, a crui obârie trebuie s o cutm în ara-Ro-
mneasc. *

1 Ibid.

2 lbid.

1 Studii i doc, VI, p. 648. Grigorie muri numai la 5 Februar 1570

om.).
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în legtur îns cu vechea datin a clugriei rzimate

mai mult pe evlavie i pe drnicie in a cldi decât pe cr-

turrie i pe scrisul nou, e întreaga oper de ctitori a lui

Petru Rare însui i a lui Alexandru Lpuneanu, cu cari

se i încheie epoca mai bogat i mai glorioas din arta

religioas a Românilor în Moldova.

CAP. III.

CldirOe bisericeti din epoca lui Petru Rare.

La Suceava Doamna lui Petru-Vod, Elena, îi face, în-

tr'un târziu, la 1551, biserica ei pe lâng Miruul Mitro-

politului i Sf. Gheorghe, care ar fi singurul prinos al lui

tefani ta, dac nu e, prin pretacere, i un dar al Lpuneanu -

lui, cum pare c arat stilul. Petru însui înnal biserica Sf.

Dimitrie din acelai ora, puternic zidire cu trei largi fereti

gotice înflorite în fruntea pridvorului. La Botoani, dela

Doamna Elena, fat de Despot sârbesc, dar care zidiâ dup ve-

chiul obiceiu al terii, vine biserica dela 4540-1, închinat Sfân-

tului Gheorghe, i cea a Uspeniei sau Adormirii, care poart
leatul de zidire 1552, amândou din timpul când Doamna
nu mai avea acuma nici so, nici iii, — mcar fii de legea

ei, lâng dânsa 1
. La Baia, în apropierea ruinelor lui

Alexandru-cel-Bun, ocrotitor al catolicismului, i ale lui

Stefan-cel-Mare, amintitorul de biruin, Petru-Vod însui

face o biseric a Uspeniei, la 1532 2
. In Târgu-Frumos,

cldirea Sf. Paraschive îi pomenete numele; în Hârlu,
bisericua lui tefan e întrecut prin biserica mai mare
a fiului su, cu hramul Sf. Dimitrie, care ni s'a pstrat îns
numai in refacerea lui Iordachi Gantacuzino 3

; mama Voe-

vodului, Mria, fusese doar, în ceasurile care nu erau ale

i Inscripii, I, pp. 220-1

2 Ibid, p. 63. o 144.

3 Ibid, II, p. 29t : I, p. 8.
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lui tefan-Vod, soia unui ctârgov din Hârlu», spune,

pstrând o veche poveste, cronicarul Ureche. Dar mai de-

parte nu se coboar ctitoriile lui Rare ; nu le aflm nici la

Piatra, nici la Iai, nici la Bacu, nici la Vasluiu, nici prin

unghiuri, potrivite pentru mnstiri, ale erii-de-jos.

La Iai îns lâng Sf. Nicolae cel domnesc al lui tefan-

cel-Mare, boierii Iurie i Danco înal o cldire nou, în stil

mai larg i mai împodobit cu chipuri de sfini, la 4541 *.

La Horodnicenii Sucevei ziditorul e alt boier al lui Rares,

Vistierul Matia, care-i mântuie lcaul la 1538-9, când era

inc Mitropolit Teofan 2
. Pângraii din Neam fiinau ca

mnstire bine orânduit, cu doi proegumeni, muli iero-

monahi, ierodiaconi i destui clugri «crturari i proti*,

la 1540—

1

3
. Frumoasa mnstire Raca, din prile Sucevei,

o fcu îns, precum se va vedea, Macarie, episcopul de

Roman.

Alexandru Lpuneanu a durat o singur mnstire, în

amândou Domniile sale, Slatina, care era isprvit la 1561 *,

asezându-se ca stpân peste biseric i chilii clugrul Nil.

Aici zace Alexandru-Vod însui, «monahul Pahomie», i,

din neamul su, fiicele Teofana i Teodora, pe lâng fiul

unei a treia fete, Cneajna, anume Dumitraco B
.

Ca aceast mrea cldire se mântuise era prinosurilor

Iu piatr aduse Dumnezeirii ocrotitoare. Doar dac trebuie

s se mai adauge biserica Precistei din Roman, fcut de

vduva Doamn Ruxanda la 15(58 6
.

1 Ibid., II, pp. 134-5.

* Ibid., I, p. 64.

1 Arch. ist., I* pp. 26-7, no. 295.

4 Inscripii, p. 46.

6 Md.
t p. 46 i urm.

8 Ibid., II, pp. 22-3.
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CAP. IV.

Petru Rare i Biserica Ardealului.

Petru Rare a fost i un râvnitor de stpânire ardele-

neasc.

A pstrat Ciceul i Cetatea-de-Balt i a mai adaus la

provincia pârclabilor si din unghiul nord-ostic al Ardea-

lului cetatea Unguraului, târgui Retegului i oarecare drep-

turi asupra Bistriei, pe care ins, cu toate ameninrile

sale ludroase, nu putu so ieâ. Vldicii lui de Vad psto-

resc slobod in aceste pri, în legtur canonic deplin

cu Mitropoliii din Suceava, un Teofan, un Grigorie.

Vldica Ilarion apare la Vad în 1523, Incunjurat de popii

Matei, andru i Petru, cerând voie Bistrienilor s fac o

mnstire nou între Hârdâu i Teiciu *, mnstire care se

Intemeie, în adevr, i fii prdat de hoi la 1526 a
. Varlaam,

alt episcop de Vad, se întâmpin înc dela începutul Domniei

lui Rare, de la care primete, în 1527, o cârj 3
.

Urmaul su Anastasie, un cleric deprins la rzboaie,

care alerga înnaintea Domnului su când el trecea munii
pentru lupte, face o danie de ughi Putnei 4

,
pentru a i

avea i el ziua de pomenire acolo : pare s li ieit el Însui din

aceast mnstire domneasc 6
.

Apoi, supt Rare i fiii lui, îndeplinesc datoriile lor de epis-

copi un Turasie (din Iulie 1546) i un Gheorghie (numit în

Ianuar 1550) 6
, episcopi de Vad sau de «Rhew»,—zii i astfel

dup felul cum strinii numiau Vadul.

1 tefan-cel-Mare i Mihai Viteazul ca întemeietori, etc, p. 18 i urm.
2 Ibid.

9 Cipariu, Acte §i fragmente, p. xiv.

4 Dan, Putna, p. 216. Originalul se afl acolo, i a fost copiat de d.

L Bogdan.
6 V. pentru el tefan-cel-Mare i Mihai Viteazul, ca întemeietori,

etc., L c; Doc. Bistriei, I, II, tabla ; cf. Sate i preoi, p. 17.

« Ibid. Tarasie e numit de Petru-Vod la 20 Iulie 1545, iar Gheorghie

de Ilie, fiul lui Petru, la 5 Ianuar 1550.
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CURENTUL CEL NOU DE CULTUR

SLAVO-GRECEASC

ÎN EPOCA LUI NEAOOE-VOD.
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CAP. I.

Alctuirea noului curent slavo-grecesc în ara-Romneasc.

In veacul al XV-lea, i mai ales în a doua jumtate a lui,

principatul muntean decade în toate privinele, deci i în

privina bisericeasc. Supt Domni cari se schimb rpede,

se strecoar cârmuiri suileteti fr nicio însemntate, care

nu las totdeauna mcar numele ierarhilor. în puinele do-

cumente din acest timp abia dac se pomenete numele lui

Macarie, Mitropolitul lui Radu-cel-Frumos, i al Mitropoli-

tului lui Basarab-cel-Tânr, iari Macarie, care se întâm-

pin într'un act din 23 Mart 1482 l
. Un losif s'ar mai în-

tâlni în documente i condici la 1405, dup Lesviodax, un
cercettor al lor, care înseamn pe un Macarie la 1442 i
pe cellalt numai în 1483 2

.

în sfârit, Mitropolitul Teodor figureaz înainte de c.

1510 în pomelnicul cel mai bun i sigur al Mitropoliei din

Târgovite 3
.

schimbarea trebuia s se fac pentru a ridica aceast-

lalt Biseric romaneasc la însemntatea pe care o avuse

In anii începuturilor. Putina unui curent de regenerare

plecat din mijlocul chiar al clerului muntean era înlturat.

înrâurire învietoare trebuia s vie deci de peste hotare.

La sfrâmarea definitiv a Statului sârbesc, unele ele-

mente dintre clerici si fruntai au trebuit s treac lireste

la noi, pe când alii, mai însemnai, se adpostir în Ungaria, pe

pmânturile dobândite aici de Brancoviceti, ultimul neam
care a stpânit la Sârbi. împotriva Turcilor lupt astfel

cu Vlad epe, în calitatea lui de cpitan al otilor pr-

1 Lpedatu, Vlad Clugrul, p. 34.

2 P. 397. Scrisori nedatate dela un «Macarie Mitropolitul Ungrovlahiei»

(1840) la Bogdan, Relaiile Terii-Româneti cu Braovul, I, Bucu-

reti, 1905, pp. 279-84.

' Studii ii doc., V, p. 629, nota 4.
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dalnice ungureti, un Despot Vuc, zis Zmeul, i neamul

puternic al Iacicilor.

Radu-cel-Mare, Domnul bogat, evlavios i slbnog de pi-

cioare, care pe la începutul veacului al XVI-lea stpâniâ

principatul muntean, trebuia s caute a se folosi de clericii

sârbi pe cari nenorocirile terii lor îi aruncaser în lumea
larg. Radu era fiul unui om care, înainte de a lua puterea,

la btrânee înaintate, fusese clugr muli ani de zile, i
de aceia i ca Domn e cunoscut supt numele de Vlad C-
lugrul; Vlad-Vod cldi dou mnstiri, pe când înain-

taii si mai apropiai n'au lsat niciuna, cci dela Radu-cel-

Frumos n'a rmas decât amintirea mnstirii Tânganul,

astzi înlocuit printr'o biseric de sat. Dela fostul Clugr,
al crui gând rmsese îndreptat ctre Dumnezeu, avem
mnstirea Glavaciocului, în care a fost i îngropat — , m-
nstirea e prefcut de Constantin Brâncoveanu—

,
i schitul

Babele, care nu se mai pstreaz *. Cea d'intâiu rmase neis-

prvit, i nici Radu-Vod, ocupat aiurea, n'a putut s'o aco-

pere cu chipuri de sfini, lsând aceast grij lui Neagoe
Basarab i lui Radu Paisie, ceilali doi din irul Voevozilor

evJavioi înainte de toate ai erii-Romneti, clugri sau

fii i ucenici de clugri. La schitul Babele, mântuit în

449t2-3, se pomenesc, pe lâng numele Voevodului ctitor

si al egumenului Visarion, si acela al lui Radu si al unui
frate, necunoscut de aiurea, al acestuia, Mircea, precum i
numele Mitropolitului UngrovJahiei Ilarion, care nu se mai
întâmpin aiurea 2

. Si la mnstirea Govora, de peste Olt,

umil schit de lemn, Radu-cel-Mare e pomenit ca înoitor, de
inscripia mai târzie, dela Constantin Brâncoveanu 3

, i me-
terii Brâncoveanului l-au si zugrvit pe ziduri : încununat,

în haina de brocard rou i verde, cu blan de samur, guler

rsfrânt, cu mrgritare cusute pe mâneci, cu lungi bucle de

1 Lpedatu, /. c, pp. 47-9.

2 Jbifl.

3 Inscripii, I, p. 178.

Digitized byLiOOQ iC
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pr fcute cu drotul i cu acei coturni roii cari amintesc

datina împrteasc bizantin; Doamna Ctlina, purtând

pe frunte un vl alb vrgat ce-i cade pe umeri, se vede

lâng soul ei 1
. înc de pe timpul lui Radu, miile de aspri din

Vistieria munteneasc începuser a cltori la locurile de

închinciune ale Sfântului-Munte Atos, alegându-se mn-
stirea ruseasc, slavon, Rhosikon, precum i acea a Sf. Ilie

i Filoteu 2
.

Fiul maicei Epraxia i al lui Vlad Clugrul, podagrosul

care strbtea ara în cru, spre a împri dreptatea din

cel mai curat izvor al ei, trebuia s se deosebeasc, i el,

mai ales prin evlavie. A fcut, la rândul lui, un sfânt lca,
dar numai unul, asupra cruia a grmdit toat bogia ce-i

sttea la îndmân. Pe un deal, de-asupra Târgovitii i
cursului lalomiei, în mijlocul viilor domneti, el înl, în-

locuind o veche bisericu ce fiina înc la 1431 8
, o str-

lucit biseric intr'un stil nou, deosebit deal înnaintailor.

Un ptrat de marmur alb, scump, adus foarte de departe

;

dou turnuri mari în fa, de-asupra pronaosului, un mai

mare turn în fund; firide, în dou rânduri, ca la bisericile

lui tefan-Vod, i linii în relief, care le deosebesc, încin-

gând biserica; roate spate 'n piatr in locul discurilor de

smal obinuite 'n Moldova ; arabescuri de sculptur mig-
loas, ginga pe linia ultim a frontonului rotunzit sus, pre-

cum i pe baza turnurilor, în sfârit în jurul ferestrelor i
pe cele dou registre cu inscripie la dreapta i la stânga uii

de intrare, care se deschide în chiar pretele frontonului *.

Spirit rsritean din minunatele biserici bizantine i bizan-

tine-armeneti, spate ca o horbot, si spirit apusean, ve-

neian, spirit al Renaterii, cu liniile arhitectonice simple i

i lbUl, p. 179. ,

2 Cipariu, Archivu, pp. 198-9, dup Uspenschi ; v. i Langlois, Le
Mont Athos ; cf. Conv. Ut., XXXVI, p. 959.

* Inscripii, I, p. 98.

4 V. Floarea Darurilor, II, sau Iorga, Istoria Românilor, Vleni,

-1908, p. 349.

DigitizedbyG00gle



116 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

armonioase, cu frumoasele slove rotunde, întipresc aceast»

biseric mrea cu un caracter particular.

Inscripia din 1501 a bisericii, lucrate timp de doi ani

de zile, pentru a li împodobit (teu toate buntile i cu

mari frumusee», — afar de zugrveal, care rmase pe

seama lui Neagoe-Vod — , are o stilizare bogat, mai grea

decât în bisericile lui tefan, care, în toate ctitoriile sale

afar de a Neamului, spunea laconic numele întemeietorului,

hramul bisericii i veleatul 1
. înc de atunci înrâurirea li-

terar a Bisericii sârbeti începea s se simt 2
.

CAP. II.

Patriarchul Nifon i organizarea Bisericii muntene.

Peste un an de la sfinirea mnstirii Dealului, de epis-

copul c^ va fi fost atuncea, ajungea din nou la cârmuirea

arhipstoreasc a Rsritului grecesc i a terilor în leg-
tnr cu dânsul un btrân cleric, Nifon, Sârb dup tat,

Grec din Peloponez dup mam, care mai sttuse în Sca-

unul ecumenic de dou ori, dela 1486 la 14-81) i dela 1497

la 1498, având, neaprat, multe i dese legturi cu principatele

noastre. Nifon nu erâ un om de o via sfânt mai presus

de orice îndoial i critic: se dduse în 1486 drept ruda
Patriarhului Simion, care murise atuncea, i cu false mr-
turii izbuti s se puie în stpânirea averii lui. Pentru aceia

a i fost izgonit întâia oar de pe tronul patriarhal, pe care

totdeauna a trebuit s-1 apere împotriva multor concureni,

1 Inscripii, I, pp. 98-9.

2 Ar fi interesant forma d'iniiu* a mnstirii Nucetul, cldit de
pârclabul de Poienari, Gherghina, care inea pe Neagra, poate sora lui

Neagoe; cf. Inscripii, II, pp. 362-3; Nicolaescu, Documente slavo-ro-

mâne, Bucureti, 1905, pp. 8-11. Ei avur i o fat Neaga. Se pare c-
Gherghina erâ frate cu Rada, mama lui Kadu-cel-Mare ; ibid.
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PATRIARCHUL NIFON I ORGANIZAREA BISERICII 117

ceia ce lmurete i scurtimea celor trei cârmuriri ale sale *.

Totui Nifon era un om foarte învat i un bun organi-

zator. La ultima lui cdere, Radu, care prin daniile sale

<âtre Muntele Atos i Locurile Slinte intrase în strânse

legturi, ca i tatl su, Vlad-Vod, cu ierarhia greceasc,

pofti pe Nifon s vie la dânsul in ar pentru a dâ vieii

.bisericeti a Românilor munteni o alctuire statornic.

Astfel el voia s puie ara-Româneasc la acelai nivel cu

Moldova, pe care tefan-cel-Mare tiuse a o înzestra cu

episcopiile trebuincioase, legate canonic între ele.

Nifon era cu deosebire pregtit pentru un rol ca acesta.

Sârbul dup tat învase clugria dela un clugr dela

Vatoped din Atos ; îl hirotonisise diacon Nicolae patriarhul

Ohridei, «al Iustin ianei cei d'intâiu i al tuturor Bulgarilor

si al Sârbilor si al Albaniei si al altor laturi», ctre care se

îndreptar «toate bisericile pravoslavnicilor», scrie biograful

lui Nifon. Mai departe, el fusese duhovnic al vestitului Scan-

berbeg, aprtorul Cretintii în Albania liber, supus
tot Ohridei, apoi ucenic i tovar al lui Zaharia, care fîi i el

Patriarh în acest Apuk balcanic al Slavilor i ajunsese în-

tâmpltor la Constantinopol, când Sultanul Mohammed
scoase pe Zaharia în folosul ocrotitului su, Marcu, i sili

astfel pe cel d'intâiu sa vie la împrie pentru a se în-

drepti. Petrecuse, în sfârit, pân a nu ajunge Mitropolit

de Salonic i patriarh, timp îndelungat în mnstirile din

Atos, unde-i desvâri pregtirea în credin i cultur.

Atosul se inea îns în parte i cu asprii lui Vlad-Vod
i ai lui Radu-Vod, i Domnii Moldovei îl împodobiser cu

drnicie : la Zograf, mnstirea Bulgarilor, erâ turnul lui

tefan-cel-Mare, cu «far pentru corbii», fcut in 1474-5

i înoit de fiul ctitorului, de Bogdan, la 4516-7 ; însi bi-

serica Zografului a fost fcut din nou, din temelie, de

tefan, al crui chip, în calitate de ctitor la Dobrov i

1 Bânduri, Imperium orientale, reprodus în Magazinul istoric, IV,

p. 373. nota. Cf. i Gelzer, Achrida.
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Cpriana, se i vede pe ziduri, lâng ale lui Lpuneanu
i Vasile Lupu; i trapezria e o fundaie moldoveneasc.

Bogdan începuse i biserica dela Dochiariu, pe care o mântui

numai Lpuneanu, la 4567. Petru Rare adugise danii la

Sf . Ioan Boteztorul, care pstreaz chipul su *.

în Nifon deci, ca i odinioar in Nicodim, cruia nu-i era

asemenea ins in smerenie i despre pentru bogia lumii, se

îmbinau cele dou neamuri ca i cele dou curente ce se luptau

pentru întâietate: grecismul, din Constantinopol i Atos, i sla-

vonismul din prile de pe lâng Dunre ale peninsulei bal-

canice, cu aceiai îndreptare, ctre situaia politic auto-

nom i ctre bogatele mijloace bneti ale terilor româneti.

Radu «ceru» pe Nifon dela Sultan, i cererea i se în-

deplini. Era s lie, dup spusa ludtorului su mcar,
«îndrepttor i învtor de legea lui Dumnezeu, tat i
pstor i solitoriu la Dumnezeu». Deocamdat chemarea

lui era s adune sinodul de organizare bisericeasc. Mitro-

politul muntean lipsiâ ; episcopi de Severin nu se mai nu-

miau de mult; era o adânc decdere în Biserica terii.

Nifon fcu deci adunare numai cu «toi egumenii dela

toate mnstirile terii Ungrovlah iei i tot clirosul bisericii,

cu Domnul i cu toi boierii, cu preoii i cu mirenii*. Cu
ei toi împreun ddii el astfel aezmântul statornic pentru

Mitropolia terii, pentru episcopia oltean a Severin ului,

pentru episcopia dela Rsrit, care fîi aezat in vechiul

târg de ctre hotar, al Buzului. «Hirotoni», scrie panegi-

ristul, «i doi episcopi, i li deade i eparhie hotrâta,

care cât va birul».

Nifon rmase i mai departe in ear, ceia ce se pare

c nu erâ in gândul Domnului care-1 «ceruse» numai
pentru un anume scop, acum îndeplinit, iar nu pentru a

fi inut fr capt, cu atâta cheltuial. Cel d'intâiu intre

i Burada, iu Rev. p. ist., arch. i ///., I, p. 397 i urm.
2 Via[a i traiul Sfiniei Sale printelui nostru Nifon. de Gavriil

Protul Sfetagorei, Bucureti, 1888, la început ; cronica lui Stoica Lu-
descu, in Muyazin, IV, j>. 234 i urm.
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egumenii dela Atos, Gavriil, care a povestit i viaa acestui

Sfânt nou, caut îns a lmuri altfel plecarea acestui strin

trufa, care trebuie s fi privit ara cu toate ale ei ca un
loc slbatec, vrednic de a fi lovit cu asprime pentru «p-
catele* sale cele multe : Nifon ar fi cerut Domnului s
despart pe sora sa mritat dup boierul moldovean Bog-

dan, care-i avea acas la el soia legiuit, prsit fr
cuvânt x

. între preteniosul «Grec» i între sora sa Caplea,

— care muri la 1511, i fu îngropat la Dealu 2— , Radu nu
sttu la îndoial. Nifon trebui s plece spre Atos, unde se i
etane, la 12 August 1508 3

, lsând pe Mitropolitul i epis-

copii hirotonisii de dânsul s pstoreasc fr amestecul i
înfruntrile lui umilitoare, ara-Româneasc.
Plecarea lui Nifon se va fi petrecut prin 1508, — când

Caplea, care pierduse pe soul ei d'intâiu, Staico, la 1507,

putuse ajunge soia lui Bogdan *, — cci nu am înelege

o edere mai îndelungat a lui în ar. La aceast dat,

curentul sârbesc era in micare pentru a luâ locul trec-

toarei înrâuriri care, prin Nifon i Atoniii ce-1 incunju-

rau, venise deocamdat din partea Grecilor.

CAP. III.

Mnstirile oltene de cultur slavon ale Craiovetilor.

Viaa principatului muntean e condus de pe la 1480

pân la stpânirile sigure ale lui Vlad Clugrul i Radu-

cel-Mare de Vornicul Neagoe din Craiova, înlat la boierie

i influen de Vladislav-Vod, cel omorât de epe la 1456,

i de fiii si, Barbu, Pârvu, Danciu, Radu, Preda, cari în-

i lbid.

2 LpSdatu, l c, pp. 63-4.

* Viaa, p. 55.

4 Ist. Ut. rel, p. 46, nota 2 ; Lpdatu, pp. 64-5.
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cunjur i apr pe Basarab-cel-Tânr, contemporanul hii

tefan-cel-Mare *. Feciorii lui Neagoe, Craiovetii, dintre cari

Barbu, cel mai mare, ajunsese Ban-Mare, dei Severinul

era pierdut ctre Unguri, iar al doilea era Vornic, cldiau
pe la 1497 2 în munii Gorjului o mnstire nou, în care

aezau moatele Sfântului Grigore Decapolitul, cumprate cu
mult cheltuial din Serbia 3

. Meterii erau Români, Do-
bromîr, Dumitru i Chirtop, ca i ispravnicul Stoian, dar
numele celui d'intâiu egumen, Marcu \ pare s arate un
strin.

De fapt mnstirea, în cuprinsul creia Barbu, c-
lugrit ca Pahomie, îi afl adpostul câiva ani dup is-

prvirea bisericii 5
, ajunse rpede un nou i mare focar de

cultur slavon, de «carte sârbeasc». Chipul d'intâiu al

Bistriei nu ni s'a pstrat, biserica fiind înlocuit astzi cu
o cldire ce n'are nici o sut de ani, dar Muzeul din Bu-
cureti pstreaz astzi manuscriptele scrise acolo, lucrri

de caligrafie, care pot stâ alturi cu acelea din Neamul
Moldovei ° ; s'au gsit acolo, dup atâtea pierderi, nu mai
puin decât 72 de manuscripte slavone, 4 greceti i 44
româneti.

La Strehaia mehedintean, unde va. fi fost reedina nou-

lui episcop al judeelor oltene — mai târziu, cum vom ve-

dea, s'a întemeiat pentru scurt vreme, pe temeiul acestei

tradiii, o episcopie la Strehaia— , ca i la Brâncoveni se vede

1 V. piatra de mormânt a lui Neagoe, ia Inscripii, I, p. 100, no. 198.

2 Inscripia are : l-iu Octorabre 1519 ; avem ins un act de danie

din 1506 i un clopot din 7005= 1496-7 ; Tocilescu, Raporturi

asupra câtorva mnstiri, etc, din An, Ac, Rom., VIII, p. 50. Data de

1519 se explic prin aceia c o a doua Bistri fu întemeiat dup d-
râmarea celei d'intâiu de Mihnea-Vod. V. mai departe. Cf. Bogdan,

Rela[iile cu Braovul, I, p. 305.

9 V. inscripia veche a Bistriei, In Inscripii, II, p. 81, no. 235 ; cf.

Manuscripte din biblioteci strine, din An. Ac, Rom., XXI ; I, p. 47.

* Inscripia citat.

5 lbid., pp. 81-2, no. 4.

6 Odobescu, in Revista Român, I.
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amintirea frailor Craioveti, Banovei dup dregtoria lui

Barbu, i Pârvuleti, dup numele celui de al doilea frate, cari

s'au venicit cu toii i prin cldirea de paraclise la mnstirea
Xenofului din Sfântul Munte *. îngroparea lui Pârvu, fratele

lui Barbu, în mnstirea Snagovului arat legturi strânse

ale Craiovetilor i cu acest lca, mai vechiu decât anul

1431 2
; acolo se înmormânteaz, de altfel, i Logoftul sta-

tornic al lui Neagoe, Ioan 3
.

CAP. IV.

Mitropolitul sârb Maximian.

în 1507, toamna, pe urma unor certe pentru adpostirea în

ara-Româneasca a unui pretendent la stpânirea Moldovei,

Bogdan Orbul trecu hotarul,— ca odinioar tatl su, împo-

triva unor Domni munteni, dintre cari unul, Radu-cel-Fru-

mos, ii lsase lui Bogdan drepturi asupra erii-Româneti,

—

i se opri pe malul cellalt al Râmnicului, fcând aici cea

d'intâiu tabr. îl împiedec de a merge mai departe, împo-

triva unui Domn evlavios care nu voia s-i pângreasc
manile vrsând sângele in lupte, «un clugr anume Maxi-

mian, fiul lui Despot arul sârbesc», care,— lucru vrednic

de inut minte i din alte puncte de vedere— , îi spuse:

csântei cretini i de acelai neam» (adec numai: din

acelai sânge ei, Domnii), i aduse astfel încheiarea unei

pci, jurate pe evanghelie, pe temeiul vechilor hotare 4
.

Maximian erâ Gheorghe, fiul lui tefan, fiu i el al lui

Gheorghe Brancovici, care stpânise asupra Serbiei libere;

1 Burada, in Rev. p. ist,, arch. .i fii., voi. II, p. 78 ; In$crip[ii, I, p.

211 ; II, p. 71 i urm.

* lbid., I, pp. 158-9.

« lbid., pp. 16(M.

Bogdan, Cvon. inedite, p. 48. Notia, i în cronica lui Ureche, p. 181.

DigitizedbyG00gle



122 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

adpostit în Ungaria — tatl su rtcise prin prile Al-

baniei, negsind prilej s domneasc — , el se lupt in oastea

regal înc la 1401, împreun cu fratele su loan,— frate

mai mic— , si cu fiii lui Dimitrie si tefan lacsici, fruntai

ai pribegilor sârbi trecui peste Dunre. Dimitrie Iacici

luase pe fata lui Lazr Despotul, i Elena, fiica lui tefan

Iacici i nepoata lui Dimitrie, a fost soia Despotului loan.

înc din 1486, se pare, Gheorghe intrase în mnstirea Cu-

pinic,— unchiul su Grigore murise clugr la Chilandariul

Atosului— , unde îns nu era s rmâie, cu toate c în

viaa lui n'a mai prsit rasa clugrului. în 1496, el si

fratele su, împreun cu mama lor, Anghelina, fac o danie

pentru mnstirea Sf. Petru i Pavel dela Sfântul Munte. La

1503, muri Despotul loan, care ducea i el, în anii din urmr

o via deprtat de lume, la Cupinic i apoi la Bersacovof

aa Încât printele Maximian înfia acuma singur drep-

turile dinastiei sârbeti izgonite de Turci 1
.

Se poate,— cu toat aseriunea biografului su— , ca Maxi-

mian s fi venit numai ca sol al regelui Ungariei pentru

a împiedeca un rzboiu intre cele dou teri româneti. Cu
atât mai mult, cu cât, dup câteva sptmâni numai dela

acea predic izbutit dela Râmnic, Radu-Vod face o în-

voial solemn cu Saii 2
, învoial pe care poate el va fi

jurat-o înaintea fctorului de pace 'n numele lui Dumne-
zeu i al Craiului. La 1504 înc, Radu însurase pe fiul su-

rorii sale Caplea i al Logoftului Staico, Pârvu, cu fata

«rposatului Dimitrie IaciciD 3
.

Maximian ar fi rmas îns, dup unele mrturii, în ara-

i Viaa lui Maxim sau Maximian, in Glasnicul sârbesc pe 1859 ; tra-

ducere româneasc in Arch. ist., II, p. 65 i urm. ; Engel, Geschichte

von Serwien, p. 448 i urm. Viaa lui Maximian i a Anghelinei i in

Pravila de rugciuni slavon din Râmnic, 1761, n-le 10 i 13 ; ef,

Picot, in Columna lui Traian
t 1883, n-le 1-2.

2 Engel, Gesch. der Walachey, pp. 187-90.

8 Pretendeni domneti, din An. Ac. Rom., XIX, p. 15, nota 8 ; L-^
pâdatu, o. c, p. 64.
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Romaneasc l
. Ar fi fost cel de-al doilea Mitropolit canonic

al erii-Româneti, dup cel hirotonisit de Nifon i al crui
nume nu-1 cunoatem înc ; sigurana pstoriei lui o am avea

i prin însemnarea lui între Mitropolii in pomelnicul din

Târgovite, care tie de Mitropolitul Maxim 2
. Ar fi stat

astfel la noi pân la moartea lui Radu, întâmplat câteva

sptmâni dup cele dou tratate cu Moldova i cu Saii;

mergând in Ungaria ca s vesteasc suirea în Scaun a lui

Mihnea, fiul lui Vlad epe, ar fi rmas acolo, de frica

pornirilor tiranice ale noului Domn, lacom ucigtor de

boieri, i s'ar fi aezat la mnstirea, zidit de dânsul, a

Cruedolului, pe care ar fi prsit-o, pân la moartea sa,

întâmplat în 18 Ianuar 1516, numai odat, ca s hine-

cuvtnteze pe Neagoe, urmaul plin de evlavie al lui Mihnea

tiranul i catolicul, i s-i dea de soie pe nepoata lui de

frate ori vara sa Milita, care ar fi tot odat si fiica lui

Lazr, fostul Despot sârbesc 3
. De fapt, din aceste amintiri

nelmurite i din aceste construcii pline de mult închipuire

n'ar iei i vremea când Maximian, pe care cronica mol-

doveneasc îl numete la 1507 numai diu de Despot» i
cclugr», a fost Mitropolitul terii. Pomelnicul Mitropoliei

cunoate numele su, ce e dreptul, dar cronica, aproape

contemporan, a episcopului Macarie, al Romanului, arat
c Maxim Despotul a fost sfinit «dup aceia» de «arhiereii

moldoveneti» ca «Mitropolit de Belgrad» 4
.

Oricum, fiina lui Maximian în ar reprezint înc un
element din acea influen sârbeasc asupra rosturilor bi-

1 Engel, Gesch. von Serwien, p. 453, dup biograful su citat sau

dup cronica, din veacul al XVIMea, a lui Gheorghe Brancovici,

fratele Mitropolitului Sava; cf. Aron Densuianu, in Revista critico»

literar, 1893, nr. 3. Mrturiile lui Brancovici cel nou se adeveresc in

parte prin acelea ale unor izvoare contemporane.

* Studii i documente, V, p. 629, nota 1. In pomeluic, cum s'a spi»

la p. 413, un Teodor se afl intre Atanasie cel vechiu i Maxim'.
8 Alt biografie a lui Maxim, în Glasnicul sârbesc, XXI : tradus de

I. Bogdan, in Cron. mold., pp. 269-70 ; v. Engel, l. uit. cit. t p. 454.
4 Bogdan, Cron. mold., p. 150 : cf. p. 269.

DigitizedbyG00gle



sericeti ale Românilor, care începe supt Radu, se dezvolt

pe deplin supt Neagoe i trece îndat asupra Moldovei. Un
al treilea element vine cu clugrul muntenegrean Macarie,

meter de tipar slavon pentru peninsula Balcanilor.

GAP. V.

Macarie, meterul de tipar slavon.

începuturile lui Macarie tipograful nu simt cunoscute. De
sigur va (i petrecut un timp la Veneia, unde se va fi învat
s umble cu slovele. Aezat un timp pe lâng micii dinati

Cernoievici din Muntenegru,rmi venic ameninat a ma-

relui principat de odinioar al Zentei, el înal numele lor prin

tiprirea celei d'intâiu Psaltiri slavone i a dou cri de rug-
ciuni i cântri. Asupra ocrotitorului su îns, Gheorghe

Cernoievici, se abtu nenorocirea când Turcii ptrunser i
în acest col deprtat al Apusului balcanic x

. Macarie, chemat

poate de Maximian, se îndrept atunci ctre ara, vestit

între toi cretinii rsriteni pentru iubirea de lege, simul
de art i drnicia ei, a lui Radu-cel-Mare. în 1507 înc,

el era aici i începea tiprirea unui frumos Litur#heriu,— cu

slove mari, drepte, de tietur veneian i miestre împle-

tituri de linii, ca în manuscriptele moldoveneti i bistriene,

—

care se împri numai câteva luni dup moartea celui

d'intâiu ctitor al tiparului românesc, la 40 Novembre 4508 2
.

La Dealu, sau, mai curând, pentru c aici lucrul de împo-

dobire a urmat pân pe vremea lui Neagoe, la Bistria

Craiovetilor, unde se zice c i Maximian ar fi serbat

nunta Militei, s'a fcut aceast nobil lucrare de art.

La sfâritul textului Liturghiilor, Macarie d cu slove

roii, .in chinovarul pstrat pentru împrai, numele lui fio

1 Iorga, Gesch. des osm. Reiches, U, pp. 283-4.

a Bianu i Hodo, Bibliografia Român, I.
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MACARIE, METERUL DE TIPAR SLAVON 125

Mihnea Marele Voevod a toat ara Ungrovlahiei i al pr-
ilor de lâng Dunre, iiul marelui Io Vlad Voevod», adu-
gind astfel la titlul obinuit al Voevozilor munteni pri care

amintesc pe al marilor Voevozi sârbi din Zenta i Herego-
vina, stpâni i ai «ermului Mrii». Pe Mitropolit nu-1 po-

menete, i poate nici nu va fi fost unul pe acea vreme,

sau puterea lui era prea slab pentru ca acest clugr
strin privilegiat s-i simt datoria de a-1 aminti.

Aceast aciune cultural, aceast via panic în ierarhie

orânduit fur întrerupte prin scurta stpânire vijelioas a

dului lui epe». Despre rutatea lui vorbete biograful

lui Nifon, dar ni e îngduit a crede c patima lui Mihnea
de a tia i a prigoni a fost aâat i de uneltirile Graio-

vetilor, cari voiau s smulg puterea pentru dânii. în 1509

iurâ ucii boierii necredincioi, ceva mai mult de un an

dup aezarea în Scaun a Domnului celui nou ; Craiovetii

se ridicar atunci în arme i Mihnea trebui s li jure c-i
va crua. Dar, neavând totui încredere în el i mânai de

dorina stpânirii, ei trecur peste Dunre, la Nicopol, ad-
postindu-se pe lâng puternicul sangeac al prilor bulg-
reti i sârbeti, Ali-beg Mihalogli. Atunci Mihnea trimese

oaste pe moiile pribegilor; casele lor oltene fur nimi-

cite i tunurile domneti btur în zidurile Bistriei, care

fur, spune scriitorul din Atos, «surpate» cu totul. Aceiai

soart o avu i bolnia Bistriei, pe care o zidise un nepot

al Banului Barbu i al celorlali frai, Neagu sau Neagoe,

nscut din cstoria surorii lor Neaga 1 cu Basarab-cel-

Tânr, — boierina plin de evlavie care fusese îngrijitorul,

«socotitorul» pus de Domnie pe lâng Nifon în timpul pe-

trecut de acesta în ar 2
. Planul de a arde pe «toi» egu-

menii, despre care vorbete tot ludtorul lui Nifon, poate

fi pus la îndoial, ca i tierea nasurilor acelor preoi cari

1 Studii i doc, III, p. xliv
;
pomenirea Neagi ia Spomenikul sârbesc,

^xxvn, p. 44 i povestirea lui Matei al Mirelor, în care Basarab e numit
WWC, unchiul lui Neagoe ; Manuscripte din biblioteci strine, I, p. 47.

2 Gavriil Protul, p. 65.
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126 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

se aflau în multele sate ale Craiovetilor. Peste puin îns
spahiii i ienicerii din cetile Dunrii intrar cu Craiove-

tii în ar, aducând Domn nou, cucernic, pe fratele cel

mai tânr al lui Radu-cel-Mare, pe Vlad-Vod zis Vldii.

Oastea veni în trei cete, i aceia pe care o ducea Neagoe

lovi pe Mircea fiul Mihnii la mnstirea Cotmeana i-1 puse

pe fug, «descul i descins», clmpcând mnstirea i c-
lugrii de frica ce avea» l

. Mihnea fugi peste muni, i se

aez la Sibiiu, unde obinuia s cerceteze biserica latin;

la ieirea dela slujb, îl ucise acolo Dimitrie Iacici cel Tânr,
ruda lui Vldu, i pretendentul Danciu, din acelai neam

al Bsrbestilor, liind si el un fiu al lui Basarab-cel-Tânr*.

i ei fuser ucii în lupt, i astfel Neagoe rmase repre-

zintantul drepturilor bsrbeti asupra erii-Româneti a
.

Bogdan îns, soul Caplei, cpt o înrâurire covâritoare

asupra tânrului su cumnat, i aceasta nemulmi iari

pe Craioveti, dei ei nu mai puteau spune de dânsul ca

de Mihnea c nu ine legea, cci Vldu ocrotiâ pe Macarie,

care ddu în stpânirea lui scurt o a doua tipritur a sa,

Octoihul din 1540 4
. Iari Mehemed-beg veni în tar, si el

tie capul bietului copilandru domnesc la Bucureti, în ziua

de 23 Ianuar 1512, un an dup moartea Caplei lui Bogdan 6
.

Acest urât omor se lmurete prin hotrârea Craiovetilor

de a înltura tot neamul lui Radu-cel-Mare, pentru ca astfel

Bsrbetii lor s poat cârmul în linite.

* Ibid., p. 69.

2 Pretendeni domneti, p. 13 i urm.
8 Dac tânrul Dan din 1521 nu e fiul lui Danciu ; ibid.t p. 17.

4 Bianu i Hodo, Bibliografia român, I, pp. 9, 513 ; Studii fi doc,

%m, pp. 5-6.

5 Lâpgdatu, o. c, pp. 63-4.
|
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CAP. VI.

Ctitoriile lui Neagoe-Vod.

Cu Neagoe se aeaz în Scaunul erii-Româneti un nou
cDavicb x pentru clugrii de orice neam, dar mai ales pentru

Sârbi, cu Despoii crora el se înrudi, luând, la o dat ce

nu se poate hotrî bine,— dar se pare a fi anterioar venirii

sale la Domnie 2 —
,
pe «despuia» Milita, «fiica lui Lazri>

i «nepoataD sau vara lui Maximian 3
. Macarie meterul de

tipar îi lucreaz o Evanghelie de toat frumusea, pe care o

mântuie la 25 Iunie 1512, iari fr a pomeni în titlul ei

de vre-o binecuvântare arhiereasc. Dup aceast dat,

—

oprind astfel cursul lucrrilor singurii tipografii slavone

din Balcani — , ca rsplat, Neagoe, sau, cum îi zicea, dup
numele tatlui su, Basarab-Vod, cerii dela Patriarhul Con-

stantinopolului Pahomie— pe care-1 întâlnim între 1505 i
1514 — s-i fac Mitropolit pe Macarie. C Biserica mun-
tean rmsese fr cârmuitor dela plecarea lui Nifon, care

poate va fi aruncat i blestemul asupra aezmântului creat

din nou de dânsul, dovedesc cuvintele lui Gavriil Protul:

ci, cum ridic David chivotul legii Domnului, aa i
Neagoe-Vod rdic biserica cea czut i puse pre Ma-

carie Mitropolit a toat ara-Româneasc, a plaiurilor i a

Severinulub.

Mrinimia lui Neagoe se revrs asupra tuturor Locurilor

Sfinte din Rsrit. La Dionisat, în Atos, el trimese moatele,

aduse de dânsul întâiu în ara-Româneasc, pentru a îm-

1 Scrie Gavriil Protul. O scrisoare a lui ctre Nifon în Dukakis,
M^a SovaapioT-r^, Atena 1894, August, p. 157.

* La 1521 Neagoe ls un fiu Teodosie in vârst de vre-o epte ani.
1 Ea adusese i pe vrul ei, tefan, i pe sora acestuia, Despina, care

h pe Stan pârclabul ; Nicolaescu, Boc. slavo-rotnâne, p. 267. tefan
avii grija paraclisului Sf. Nicolae dela Arge ; ibid.
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128 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

pcâ sufletul lui Radu-cel-Mare, ale lui Nifon, i anume
întrun ce sicriu de argint curat, poleit cu aur i înfrum-

seat cu mrgritar frumos i cu alte pietre scumpe i
cu jmal, i de-asupra pre plehup scrise chipul sfântului

întreg, iar jos, la picioarele sfântului, se scrise pre sine in

genunche, rugandu-se Sfiniei Sale» 1
. O biseric a Sf. Nifon

se înl la Sfântul Munte intru amintirea întemeietorului

Bisericii muntene. Mnstirea Cutlumuzului, din aceiai re-

public de clugri, mnstire început înc de Radu, fii

mântuit de acest urma al su, cuprins de aceiai râvn
pentru cele duhovniceti; pe malul Mrii el fcu o «pris-

tanite», o osptrie pentru corbieri, aezând tunuri i
adunând arme în turnul de aprare. Pe lâng aceast «Lavr
mare a erii-Românetb, Neagoeînoi mnstirea Sf. Atanasie

i o înzestra cu vase de metal scump i oavese cusute cu sârm
de aur». La Ivir i la Chilandariu el a pus s se aduc
ap «cu urloiub. Pantocratorul primi ziduri de împrej-

muire; trapezria i pivnia dela Xeropotam sânt daruri ale

lui ; Sf. Pavel cpt un turn de straj. La multe mn-
stiri, la Chilandariu, la Sf. Gheorghe al Arbnailor a

, el

se înscrise între ctitori, ba chiar înfrumse din drnicia

lui «mnstirea Oreisculub din «mgura Misiei», mns-
tirile din Tesalia, aâ-numitele Meteora, apoi milui m-
nstiri in Pallagonia i în Macedonia, . a. înveli din nou
cu plumb biserica Patriarhiei din Gonstantinopol, i-i fcu de

iznoav chilile. La Muntele Sinai, ddu podoabe de biseric

i ((mertic». i Ierusalimul avii parte de cucernicele lui

daruri.

în ar chiar, Tismana fu acoperit de Domn cu plumb

;

Cozia primi înoiri ; o icoan dela Nucet fu împodobit cu

1 Gavriil Protul, p. 93. Pentru ediiile originalului grecesc — sau ale

unei traduceri din românete — , Romansky, Mahnreden des walachi-

schen (sic) Wojwoden Ncijoe (sic) Basarab, Leipzig, 1908, — din lu-

crrile seminariului d-lui Weigand — , p. 135, nota 3.

2 Romansky, p. 129, nota i.
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MNSTIREA DELA ARGE 129

aur i pietre scumpe. Aproape de mnstirea lui Mircea-

cel-Btrân, în ostrovul Climnetilor, el fcu o mnâstioar

care se pstreaz i pân astzi.

CAP. VIL

Mnstirea dela Arge. Alte zidiri ale lui Neagoe.

Toate silinele i toat bogia îns i le cheltui Neagoe

pentru a dâ Argeului, de unde plecase Mitropolitul pentru

a se aeza la Târgovite lâng Domn, cea mai frumoas din

mnstirile afltoare pe pmântul românesc. Marmur,
cpiatr cioplit i netezit i spat cu florb, alctuiete

pareii, prini într'un ptrat, pe care-1 întrerupe îns o

uoar umfltur de strane înaintea altarului. Ca i la

Dealu se întâlnete brâul de împrejmuire, firidele, rozetele

spate în locul discurilor de smal din Moldova, turnuleele

din fa, de-asupra pri3vorului rzimat pe doisprezece stâlpi,

cstrainele cioplite cu florb, privazurile de ui i fereti

«scobite i rzbtute prin piatr». Dar aici frontonul nu
se ridic sus în arc cu margenile sculptate i un alt mare

turn se înal de-asupra naosului însui"; un aghiazmatariu,

un «cerdceb cu liniile gingae ateapt Înaintea scrilor

pentru slujbele care, mai târziu, trebuiau s se fac in

pridvorul pe stâlpi, deschis vederii i micrilor aierului.

Dar ceia ce deosebete mai ales aceast biseric fr p-
reche e bogia împodobirii : la ui, la fereti, pe linia

împletit din trei vie a colacului de împrejmuire, pe tur-

nuri, dintre care cele din fat au fereti oblice care nu
se mâi întâmpin aiurea 1

. Lazur albastru, aur de-asupra

cfloritor* de piatr adauser mândria colorilor pe lâng
armonia proporiilor i scumpetea trainic a materialului.

1 V. biserica aa cum era înainte de reparaie, descris de Reissen-

berger, în *Revista Rornn», 1.
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—

»

Un panegirist — acetia au totdeauna multe calificative i

comparaii la îndmân — cuteaz a face asmnare între

biserica dela Arge i Sfânta . Sofie, pe care totui o cu-

notea, i adauge chiar c zidirea lui Neagoe era «cu frâm-

sea pe de-asupra» minunatei zidiri bizantine 1
. Spturile

le fcuse meterul sas Veit, Vitus, care fu întrebuinat i

pentru zugrveal, pân ce în ar chiar se cpt un bun

zugrav de sfini în Românul Dobromir 2
. Tot meterul

Veit va fi spat frumoasele pietre de mormânt pentru fiii

domneti Anghelina, Ioan, Petru — rmase în via numai

«coconub Teodosie, numit pompos dup marele împrat

rsritean de odinioar,— i va fi pregtit cea menit pentru

ctitorul însui 3
.

Cum se fceau sfinirile de biseric domneasc pe acest

timp ni spune o scrisoare ctre Braoveni a lui Neagoe,

cu data de 26 April 1520 *
: cîn sfârit, precum se tie i

la noi, am mântuit, dup lege i datina credinii, biserica

noastr sau mnstirea pe care începusem a o rezidi întru

cinstea Atot-puternicului Dumnezeu."Am sfinit acea biseric

întru lauda înlrii Domnului nostru Isus Hristos, i am
chemat la sfinirea bisericii toat ara aceasta a noastr ; deci

acolo am trimes s se adune. Cu prilejul carii sfiniri si

putem mai uor vedea înaintea noastr pe toi supuii». La
sfinirea mnstirii Argeului fur chemai toi egumenii din

Atos, dintre cari nu era unul care s nu fi putut preul
binefacerile Domnului izvorâtor de mil: «lavra erii-Ro-
mânetb,— Cutlumuz sau mnstirea lui Hariton, — Javra

bulgreasc a Zografului, Lavra Ruseasc, a Pantocratorului

i cele eisprezece mnstiri greceti îi avur astfel pstorii,

supt cluzirea «protulub Gavriil, care peste puin uni în

aceiai Via de sfânt laudele lui Nifpn i ale lui Neagoe
însui. Marele sobor serbtoresc se fcî în vechea re-

i Gavriil Protul, p. 111.

2 Iorga, Negoul i meteugurile, Bucureti 1906, pp. 32-3.

9 Inscripii, I, p. 146 i urm.

* Vezi-o în Apendicele de documente, voi. III.
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edin a Domnilor munteni dela 14 la 17 August din

anul 1517. Pentru întâiasi dat un Patriarh de Constani-

oopol, Teolept, veni pe pmântul românesc; el era înto-

vrit de episcopii de Seres, de Sarde, de Midia i de

Melenic. Macarie era Mitropolit muntean acuma, i el veni

cu egumenii, fr episcopi, cci, la aceast dat, episcopiile

de Severin i de Buzu se pare c nu erau ocupate. Se

fcu de cu sear, la 14, vecernie i coliv în ajunul hra-

mului, apoi, spre sear, praznic, «cin, ca s i odihneasc

.oamenii* ; 4up care clugrii începur denii în cuprinsul

de marmur, strlucitor de aur, al mnstirii celei nou.
iSi sfârir bdenia când se vrsa zorile.»

A doua zi, Neagoe însui aez la locurile lor icoanele

scumpe druite de dânsul, pe cînd clerul, cu Patriarhul în

frunte, se gtiâ de slujba cea mare a liturghiei dup aceast

târnosire de mân -domneasc. Pân atunci un al doilea

osp primi la mesele întinse pe pajite toat boierimea la

un loc cu sracii de pe acele locuri, «cei mici, sraci, v-
duve, miei i cei neputearnicb. Când oaspeii plecar dup
isclirea i pecetluirea actului de fundaie, rmase stpân
pe cuprinsul mnstirii Iosif, ca egumen cu bederni, ca

arhimandrit i de o potriv cu cârmuitorul Tismenii, care

i ea îi avea privilegii mai presus de alte mnstiri înc
•din zilele .Patriarhului Filoteiu (1364-76) \ Printr'o ultim
recomandaie în dedicaia, miestrit stilisat slavonete, care

se cetete pân astzi pe dou plci de marmur spat,
de o lture i alta a uii de intrare, Neagoe se ruga de

•egumeni s nu primeasc a se aduce i ascunde în m-
nstire «ceva din sculele i din avuia boierilor», «ca nu
«cumva s caz mnstirea în nevoie pentru avuie strin»,
— o amintire a prigonirilor îndreptate de Mihnea-Vod
împotriva mnstirii Bistria, în care va fi stat ascuns
averea Craiovetilor.

Neagoe-Vod se îngriji, în acelai timp, de o reedin i

1 Gavriil ProtuL la «fârit
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132 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI _

o biseric potrivit pentru Mitropolit, in Târgovite, unde

îi fcu strmutarea, dup învtura dat odinioar de Nifon.

Din nenorocire, mulmit unei reparaii recente, nu mai

avem astzi vechea cldire dela începutul veacului al XVI-lea.

Schie luate înainte de lucrrile de prefacere, ni-o arat 1

având baptisteriul dup asmnarea celui dela Arge, lipit

de faad, care samn mai bine cu acea dela Dealu decât

cu faada,, mai simpl în linii i mai bogat în podoaber

dela Arge. Ca i acea biseric a Sf. Nicolae din Dealul cu

viile, ea are forma unui ptrat, i zidurile sânt mai puin,

împodobite. Dou turnuri mari, strbtute de dou rânduri

de fereti, apas pe pronaos i naos, i alte turnuri mai miciy

câte dou, se aeaz înaintea celorlalte, între ele sau in fund,

de-asupra altarului. Aceste opt turnuri singure sânt pome-
nite i de panegiristul lui Nifon i al lui Neagoe 2

, care

adauge c aceast a doua Mitropolie erâ «mare i frumos
zidit» i c cnu se satur ochii tuturor de vederea ei>.

Vechea inscripie avea, se pare, data de 30 Septembre 4519 8
T

Macarie liind însemnat ca Mitropolit, i ea mai spunea c
Neagoe a druit ctitoriei sale satul Aninoasa 4

. Zidirea r-
mase îns neisprvit, i, precum, la Arge chiar, mai avur
de lucru meterii pltii de Radu-Vod dela Afumai, astfel

aici se mai cerur silinile acelora pe cari-i chem urmaul
adevrat al evlaviei lui Neagoe, Radu Paisie. Numai dup
1535 biserica a fost deci cu desvârire gata B

.

i o biseric a Sf. Gheorghe, cu un singur turn, e artat
in Viaa iui Nifon ca o ctitorie a lui Neagoe 6

. Drâmându-ae
cu totul, ea a fost refcut la 1730 de stegarul Dima T

. i putem

1 Romstorfer, Die moldauisch-byzantinische Baukunst, Viena, 1896,

plane.

2 Gavriil Protul, pp. 111-2.

3 7028, nu 7018.

* Inscripii, I, pp. 116-7.

6 lbid.

« Gavriil Preul, I, p. 111-2.

7 Inscripii, II, p. 95.
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NEAGOE-VOD CA SCBIITOR 133

adugi c i în mahalaua Sârbilor era o biseric din acest

timp având pe Sf. Nifon în hram x
.

Dincolo de muni, in sfârit, prin drnicia lui Neagoe, cp-
tar Românii din cheii Braovului cea d'intâiu biseric a lor,

Sf. Nicolae, creia-i îndi pridvor, pe urm, Petru-Vod
Cercel, i e sigur c preoii braoveni, cari atârnaser un
timp de Vldica necanonic din Feleac, Daniil 2

, se numiau

acum de Domn i se hirotonisiau de Mitropolitul din Târ-

govite, care va ii avut înrâurire în toat ara Bârsei 8
.

CAP. VIII.

Neagoe-Vod ca scriitor.

Dar i altfel Domnia de nou ani a întemeietorului, înoi-

torului i druitorului atâtor biserici i mnstiri e strâns

legat de înaintarea Bisericii noastre, cu arta, literatura i
cultura pe care le aducea în chip firesc dup sine. Neagoe-

Vod, al patrulea Basarab, a fost i cel d'intâiu scriitor bi-

sericesc ridicat din mijlocul Românilor.

Pân la el niciunul din Domni nu avuse o cretere de-

osebit. Dei obâria lui domneasc a trebuit s fie ascuns,
— odat chiar, intr'un ceas de primejdie, el trebui s-i
aduc jurtori pentru a dovedi astfel, dup datina de drept

a terii, c n'arfc sânge domnesc în vinele sale, — Neagoe,

ca nepot al Craiovetilor iubitori de învtur, a cptat
în tinerea lui cunotine de limba i de literatura slavon.

Trebuie s se cread c el va fi stat intre clugrii cr-
turari dela Bistria, i poate c gândul unchilor si era s
fac din acest fiu din flori al lui Basarab-cel-Tânr cu sora

1 lbid.
t p. 359.

2 Cf. i Bogdaa, Documente i regete, p. 308, no 27. Dar v^ mai
departe.

1 V. Stinghe, Istoria besearicei cheailor, p. 1.
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lor un clugr, mai ferit de cercetrile i prigonirea du-

manilor; în adevr, el nu iese la iveal decât supt Yldu,
i înc abia în rangul unui Comis 1

, i du în zrtar i aa

dat grija de a fi spre ajutor lui Nifon. Astfel Neagoe

ajunse a ti pe deplin toat Scriptura, unele Tâlcuri ale ei,

unele compilaii religioase i vre-uu cronograf, in care se

cuprindea istoria omenirii pgâne i cretine supt rubrice

din Biblie i din istoria Romanilor, Bizantinilor si a arilor

slavi; se poate ci i iar ca în cetirile lui s li «lat de vre-un

tratat de tactic din acelea pe care, printr'o serie de copieri

i prelucrri, ni le-a lsat Bizanul.

Dup moartea mamei sale, Neaga, dup a fiilor si Petru

i Ioan, când domnescul printe vzu c motenirea lui se

sprijin numai asupra lui Teodosie, simind, pentru el în-

sui, nevoie de îmbrbtare si nevoie de învtur pentru

un copil fraged, pe care simiâ c va trebui sa-1 lase curând

în lupt cu furtunile stranice ale urilor politice,— Neagoe

se hotra a urma dup pilda vechilor împrai bizantini,

a cror cunun de aur i-o punea pe cap în zugrvea»

ctitoriilor .sale, i a dâ coconului Teodosie sfaturi de câr-

muire. Pe lâng extrase din crile mai cunoscute ale lite-

raturii sfinte sau de cuprins bisericesc, Scriptura, «Dioptrii*,

pe lâng tratate de tiin naiv ca ccFisiologub, pe lâng

o prescurtare a povetii moralizatoare despre Varlaam i

Ioasaf, pe lâng tânguiri pentru pierderea maicii sale i

a tânrului Voevod Petru, Neagoe d i o sum de tiri

asupra vieii contemporane, cu pribegiile, cu luptele, cu

soliile, cu puina glorie scump cumprat i multele nevoi

ce cdeau din bielug, i loviau adesea mai greu capetele

cele mai înalte 2
.

i

1 Studii i doc, VI, >. 592.

2 Cf. capitolul care-1 privete in Ist. Ut. rel. i observaiile d-lui

Romansky, in tesa sa citat. D. Romansky a înlturat ciudata ideie a

eruditului grec Rousso (d. Kousso rspunde ins in Convorbirile

literare pe 1908) de a face din *învturile» lui Neagoe opera unui
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CAP. IX.

Urmaii lui Neagoe, Hitropoliii i ctitoriile lor.

Moartea lui Neagoe, în Septembre 4521, întrerupse pentru

mai mult timp dezvoltarea bisericeasc proprie, ca i cea

artistic, literar i cultural din impuls i pe teren bise-

ricesc, în haosul celor ese Domni — unul din ei a fost

clugrul Dragomir, care ndjduia s aib norocul lui

Vlad cel de la 1496 — nu mai era nicio putin de lucru

In ademenea domenii. Numai când Radu dela Afumai
*

ajunse stpânitor statornic al erii-Româneti, împrejurrile

se schimbar în bine.

Radu-Vod cel Nou se însura in Miu 1526 * cu Ru-

xandra, fata lui Neagoe, i ajunse astfel reprezintantul pe

Scaunul domnesc al curentului pe care aâ de mult îl în-

trise Înaintaul su. Radu nu fcu nicio ctitorie nou, dar

orândui s se lucreze mai departe la lcaurile rmase ne-

isprvite prin moartea lui Neagoe. Clericii dela coala acestuia

i a lui Nifon, un Ioasaf sau losif, egumenul de Arge, un
Varlaam, pe care Domnul scriitor îi pomenete, ludându-lr

In, «învturile» sale, îi stteau la îndmân în aceast

activitate a sa ocrotitoare pentru Biseric. Supt dânsul se

gsete, în 1526, ai doilea episcop de Buzu, — dup incep-

ctlugr de la începutul veacului al XVil-lea. — Extrase din oper,

dup un manuscript, le-a dat Hasdeu in Areh. ist., I2
, p. 111 i urm.,

p. 120 i urm. O ediie complet a traducerii româneti de pe la 1650,

ia broura •învturile bunului i credinciosului Domn al erii-Ro-

mâneti Neagoe Basarab Voevod ctre fiul su Teodosie Voevod», Bu-

cureti, 1843. Fragmente, i dup Viata citat a lui Nifon. Ediia origina-

lului slavon s'a dat de A. Lavrov dup un manuscript din Sofia, la 1904

:

CAOlia H&KâSATiAhHhlA, etc. Pentru o form greceasc, Lampros, Cata~

logue of the greek mss. of Mount Athos, Cambridge, 1895, p. 367 i lu-

crrile d-lui Rousso, in tNoua Revist Român», in, pp. 279-80; tBi-

wrica ortodox român», 1906, p. 238 i urm., p. 420 i urm. i în

«Studii bizantino-române», Bucureti, 1907.

1 Pretendeni domneti, din An. Ac. Rom., XIX, p. 17, nota 7; Hur-

muzaki, XI, pp. 849-50.
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'

torul Episcopiei, Serafim, — Paisie, în care vedem pe acelai

Paisie care la 1535 apare ca pstor oltean; rânduiala lui

Nifon statornicia prin urmare întâietatea Scaunului severi-

nean, mai vechiu, asupra Scaunului, abia acum întemeiat, al

Buzului 1
. Mitropolit era pe acel timp, dup Macarie 2

, Mitro-

fan, care scrie, în timpul Domniei lui Radu, dup cstoria cu

Ruxandra i întoarcerea în ar a Doamnei lui Neagoe, pentru

nite scule lsate de acesta la Braov 8
. îl aflm i în 1533*.

Odat cu Radu, Vladislav-Vod face, în cea d'intâiu for-

m, biserica de lâng Curtea Domneasc din Târgovite 5
.

Radu dela Afumai însui, care, ca pribeag, cptase
dela regele Vladislav moia Strem lâug Geoagiul-de-sus, în

apropierea Albei-Iulii, — mai târziu cpt înc Vinul i
Vurperul,— ar fi fcut aici, se putea crede, mnstirea sa,

al crei egumen ar fi cel, pe care, la 1557, regina Isabela îl re-

cunotea ca Vldic 6
. De fapt îns, mai în sus de Geoagiu,

spre munte, pe o înlime la care se strbate numai cu

greu, se vede o biseric în ruin, de mai multe ori repa-

rat, creia i se zice Rmeii. «Rmei» nu înseamn îns
altceva decât ermii, pustnici. Astfel de clugri singurateci

se aflau înc pe vremea lui Matei Corvinul, în 1487, cum
spune o inscripie de-asupra uii. Pe aceti clerici români,

«dela Râme la râp, din sus de Joap 7
, îi va fi luat numai

1 Lesviodax, pp. 432, 440: pisania dela Episcopie, In Inscripii, I,

cap. Buzu.
2 Acesta apare i in 1517, când o noti de manuscript ii zice t Ma-

carie cel Nou» ; Studii i doc, XIII, p. 66.

9 Nicolaescu, Documente slavo-române, p. 260.

4 Scrisoarea din 25 Iunie — 1526, 1527 sau 1528 — , mai probabil

:

1526, îndat dup nunta lui Radu cu Ruxandra, in Bogdan, Documente
i regete, p. 307, no. clxxx.

6 Drgbiceanu, Cluza monumentelor istorice din jud. Dâmbovia,

1908, p. 9.

6 Hurmuzaki, II 5
, pp. 445-6, no. glxxxiv ; aguna, Ist. Bisericii, I

pp. 97-8 : Magazinul istoric, III, pp. 2Q5-7 ; Sate i preofa pp. 47-8,

323-6, etc.

7 Studii i doc, XIII, pp. 158-9.
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supt ocrotirea sa Radu-Vod, fcând s se recunoasc egu-

menuhr lor titlul episcopal. înc la începutul veacului al

XVlI-lea stteau acolo clugri : popa Sava i Toma Moise,

crora Guvernul li d mnstirea 1
.

în vara anului 1535 ajunse stpânitor al erii-Româneti

ca nou Radu-Vod, egumenul din Arge, un fiu din flori

al lui Radu-cel-Mare, Petru, clugrit supt numele de

Paisie. în Domnia lui el a cutat s fie cât se poate mai

asemenea cu Neagoe, care, ce e drept, n'a prea fost pe

urm un model pentru vre unul din urmaii acestui Radu
Clugrul sau Radu Paisie. E aproape sigur c soia lui,

Ruxandra, a fost vduva lui Radu dela Afumai, i deci fata

lui Neagoe 9
.

Radu-Vod a mântuit, cum s'a spus, Mitropolia din Târ-

govite, fcându-i daruri de moii; pisania veche, astzi

pierdut, pomenete i pe Mitropolitul Varlaam, care nu e

decât prietenul ctitorului dela Arge 8
. i la Mislea, din 1537,

a crei inscripie nu tiu s fi fost tiprit în original, se

vd chipurile lui Radu, al Ruxandrei i al fiului lor Marcu,

numit dup vechiul erou din trecutul de lupte epice ale

Sârbilor. în egumenia lui Ilarion — un alt Uarion trebuie

s fie Mitropolitul, care e pomenit de un istoric bisericesc

modern la 1524, sau aceast dat e greit 4 — , meterii

David i Radoslav zugrvir un frumos rând de pomenire

de jur împrejurul pridvorului dela paraclisul Coziei.

Zidirea e dup stilul moldovenesc : prei înali, sprijinii

pe contraforturi, pridvor ca la Moldovia, având i dou
rânduri de fereti, firide sus i jos. Dar se adaug i ele-

mente nou: zidurile sânt lucrate din crmizi cufundate

In ciment, puse în lung i în lat, aa încât formeaz cadre

roii ptrate, în mijlocul crora e prins câte un bolovan de

râu. Ga nou element de împodobire se vd, supt strein,

1 toobrescii, Fragmente, Budapesta, 1905, pp. 17-8.

2 Inscripii, I, pp. 94-5.

1 Ibid., pp. 116-7.

4 Lesviodax, p. 398.
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...

•
. ,

crmizi puse aa încât li iese la iveal numai vârfurile,,

alctuind un zigzag, care se întâlnete, ca i privazurile de

crmid cuprinzând pietre, i la cldirile bulgreti i tur-

ceti de peste Dunre, ce par a fi servit ca model 1
. La

7051, deci 1542-3, s'a mântuit biserica, ispravnic fiind Stroe

Sptarul 9
. Tismana, înzestrat i de Graioveti 8 i de Neagoe 4

,

fii zidit din nou, tot moldovenete, în vremea lui Radu
Paisie, egumen fiind în aceast reedin de arhimandrit

un Vasilie ; de jur împrejurul uii o inscripie spat spune

aceasta, adugând i o rugciune frumos stilisat, la ca-

ptul creia e data, de 14 Septembre 1541 B
. i mnstirea

Plumbuita din margenea Bucuretilor, reparat prin 1570

de Alexandru-Vod Mircea i de soia sa Ecaterina din Ga-

lata, are drept întâiu ctitor pe Petru-Vod 6
.

i boierii urmeaz acest exemplu al Domnului btrân i
al Domnului tânr. Astfel biserica Sf. Nicolae din Târgo-

vite se datorete lui Manea Vornicul-cel-Mare, care o zidfc

înc de pe vremea lui Radu dela Afumai, la 1527-8 7
.

La Stneti în Vâlcea se pomenesc drept ctitori Mogo
Banul i Logoftul Giura, dela începutul veacului 8

. La Mi-

hietii Muscelului e necropola neamului lui Ludat Clu-

cerul, ca i la Hârteti 9
. Schitul Verbila din prile Crico-

vului, iari o zidire dup norme de arhitectur împrumutate

de peste Milcov, e fcut de boierii lui Radu Paisie, Dragomir
Mare-Sptar, Toma Banul— tiat curând de Radu Paisie 10—
i Caraciu, al doilea Vistier, la 1530; un paraclis, zidit

1 V. Sate i mnstiri, p. 302 i urm.
2 Inscripii, I, pp. 173-5.

8 tefulescu, l. c, p. 91.

* lbid., p. 92.

* lbid., pp. 92-3.

6 Inscripii, I, pp. 81-2.

7 Inscripii, II, p. 89.

H lbid., pp. 168-9.

* lbid., p. 124-6.

w Ludescu, p, 272.
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aici de «maistorub Stepan, în aceiai epoc, poart numele lui

Andronie egumenul i al lui Sava ieromonahul 1
;
i un Standul

Mafe-Vistier, care e îngropat Înuntru, trebue adaus la cti-

tori '. Mnstirea Mrgineni are un aghiazmatariu de argint

dela Petru-Vod, care e tot Paisie, dela Marcu Voevod si dela

Doamna Ruxandra ; ca întemeietor se pomenete in inscripia

nou dela cldire, i ea nou, iMarele-Vornic Drghici Mr-
gineanul, din vestitul neam al FilipetilorD, care, incepându-i

curiera supt Vlad Clugrul, era foarte btrân, dar îi pstra

locul ca <l fost Vornic», în fruntea Sfatului domnesc înc
aupt Radu Paisie 3

. Un alt Drgliici Vornic e îngropat în

mnstirea Giseni, care pstreaz i mormântul liului lui

Drghici cel vechiu, Stroe, care a fost Mare-Ban, fugi în

Ardeal supt Radu Paisie i, întorcându-se de acolo pentru

a rsturna pe Domn, fii btut i ucis la Fântâna iganului

in 1544 4
. în apropiere, la Cscioare, e mormântul unui

Radu, mort la 1545, dar i al Stolnicului Neagoe, pe a

crui piatr se vede data de rposare 1504 B
.

Dintre urmaii lui Radu dela Afumai, dac Mois >-Vod

care se pare s (iluat pe fata acestuia, Zamfira, cea zugrvit
in paraclisul Coziei, n'a zidit nimic, liica lui Moise, numit
tot Zamfira, aezându-se în Ardeal dup tierea tatlui su
In lupta dela Viioara, din 1530, fcu biserica din Dnsu,
cu pietre din ruinele Sarmisagetuzei 6

. Tot ea a zidit diu nou

biserica Prislopului, aluiNicodim, dându-i acum înfiarea
paraclisului dela Cozia 7

: acolo i se vede i mormântul, cu

inscripie latin. Iar urmaul lui Moise, Vlad Vintil, a inte-

1 Inscripii, II, pp. 252-3.

2 lbid^ p. 254.

' Ibid., I, pp. 93-5.

* Ibid., pp. 48-9.

5 Ibid., pp. 51-2.

6 V. Neamul românesc în Ardeal, I, p. 277 i urm.
7 Ibid., pp. 30-9 i urm., 681. Dup cât mi se spune despre dânsul,

i schitul vâlcean Cornetul ar fi din acest timp.
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meiat în scurta lui Domnie mnstirea buzoian a Mene-

dicului *, care se zice azi «Vintil-Vod».

în sfârit, supt Radu Paisie, un Dimitrie Liubavici Logoftul,

nepot al vestitului tipograf Bojidar Vucovici din Veneia,

aduse înapoi tiparul în ara-Româneasc, dând slovele lui

în seama clugrului Moise. Un Molitvmic slavon, al doilea

dup acel din Cetinie, apru în Ianuar 1545. Se lucr i

dup mazilirea Domnului ocrotitor, supt cruntul Mircea

Ciobanul,— care era fiul lui Radu-cel-Mare, totui,— de Dimi-

trie i doi dieci, Oprea i Petrea, la un Apostol, care, început

la 18 August 1546, se mântui în Mart 1547, încheind i

aceast de-a dou er a tiparului muntenesc 2
. Dimitrie

pare a li trecut apoi în Moldova între 1547 i 1551, pentru

un Evangheliariu 3
.

CAP. X.

Cldiri bisericeti ale epocei.

Ceva din acest avânt în cldire i tipar se pstreaz i

mai târziu în ara-Romneasc, continuând pân ctre

sfâritul veacului tradiia slavon introdus din nou prin

fapta Craiovetilor. Mircea Ciobanul a dat Bucuretilor de

peste Dâmbovi biserica zis a Curii Domneti, biserica

pstrat înc,— împreun cu amintirea celui d'intâiu ctitor

i a fiilor si, între cari Petru chiopul, care a domnit pan la

1568, — dup multe i mari prefaceri 4
. Fiul celuilalt Mircea,

al lui Mihnea, Alexandru, ajungând Domn dup Petra

chiopul, zidete, la 1577, biserica din Bucureti, care, dup
ce a primit trupul lui Vlad, fiul lui Mihnea-Vod i nepotul

i Ludescu, p. 271.

2 V. i Ist. Ut. rom., pp. 62-3.

3 Bibi. Rom., I, pp. 513-4.

4 Inscripii, I, pp. 260-1.
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de fiu al celui d'intâiu ctitor, s'a chemat biserica Radu-Vod,
dup Radu fiul lui Mihnea 1

. La sfâritul veacului, Mihai

Viteazul fcu biseric nou de piatr pe locul unde fusese

din vechiu lcaul de închinare de lâng cetatea Dâmboviei,

Scaunul domnesc al Bucuretilor de odinioar 2
.

tu cealalt reedin, a Târgovitii, fcu o biseric dom-

neasc a Curii, lâng casele de locuin pe care le cldi,

fiul lui Ptracu-cel-Bun i nepotul de tiu al lui Radu Paisie,

Petru Cercel, la 1583-5 3
; cldirea se pstreaz într'o de-

svârit prefacere din veacul al XVIU-lea. Ptracu însui,

care muri la Râmnic, unde nu erâ înc reedin de episcop,

ddu acestui ora, pe la 1557, biserica Sf. Paraschive 4
. Tre-

buie s bnuim i o biseric episcopal în Buzu, dei la

Episcopia de astzi se pomenete numai zidirea ei de ctre

Matei Basarab 5
.

Câmpulungul, în sfârit, vechiul Scaun domnesc, cpt
dela vduva lui Mircea Ciobanul, Chiajna, liica lui Petru

Rare, biserica domneasc a Sf. Nicolae, azi cu totul pre-

fcut °, iar dela particulari bisericua din ubeti i o alta

in marginea târgului, cu piatra de mormânt a unui boie-

rina dela 1557-8 7
.

Mnstirile Plumbuita 8
, Aninoasa 9 i Tutana (1582) 10

, în

sfârit, amintesc cea d'intâiu pe Alexandru-Vod, celelalte

dou pe Mihnea, care a pus la Tutana ca ispravnic pe Banul

Mihai, viitorul Mihai Viteazul. Surpatele din Vâlcea a fost, în

1 Ibid., p. 245 i urm.
2 Ibid., p. 255 i urm.
1 Ibid., p. 103.

Ibid., II. pp. 309-10.

* Ibid., I, pp. 363-4.

• Ibid., II, p. 29.

7 IbUL, p. 30 i urm.
* Ibid., I, pp. 81-a.

9 Nicolaescu, p. 285.
10 Tooilescu, Raporturi, p. 80; Odobescu, in Columna Ini Traian,

i873, p. 281.
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forma-i d'intâiu, o ctitorie a Buzetilor 1
. i Gorgota, refcut

supt Radu Mihnea, e din aceiai epoc 2
, precum i biserica,

acum drâmat cu totul, din Bueani, de care e legat nu-

mele lui Badea Clucerul 3
, ctitor si la mnstirea Cobia

din 1571-2 4 — unde este i Mihai Viteazul — i biserica

din Cornel a Vornicului Vîntil din 1596 6
; în sfârit,

mnstirea Panaghia a lui Udrea Bleanu 6
.

Dintre boierii acestui timp, Buzetii îi fac necropola lor

la Cluiu 7
; Goletii, alt neam mare de boieri, care a «lat

pe puternicul Ivaco i pe viteazul Albu, îi înl mnstirea
lor la Viero lâng Piteti, in 1572-3 8

; Albu, czut în lupta

cu Moldovenii, e i îngropat aici, într'un mormânt de o po-

triv cu cele domneti. Dobru, Marele-Postelnic al lui

Mircea Ciobanul, zidete în Vâlcea mnstirea numit dup
el Dobrua 9

. Stepan, Banul cel Mare al Craiovei, ocroti-

torul lui Petru chiopul, fiul bicisnic al lui Mircea, are i

el mândria de a-t face mnstire i necropol; Bucovatul

cel vechiu, lucrat din acelai material i în acelai chîp do

paraclisul din Cozia i alte biserici tipice ale lui Radi

Paisie, a cuprins oasele lui i ale neamului su, care, pr

cum. dovedete numele fiului lui Stipan, Pârvu, trebuie pun

în legtur cu vechii i marii Graiovesti 10
. Fa de mn-

stirile domneti, puine i mari, ale Moldovei strâns unite

supt mâna Domnului, ara-Româneasc aduce mnstirile

multe i mici, în numrul crora se vdete puterea unei

1 Inscripii, I, p. 182.

2 Drghiceanu, Cluza monumentelor istorice din jud. Umhovia,

p. 24; Inscrip(ii
t II, p. 101, no. LVI.

3 Drghiceanu, p. 26; Inscripii, II, p. 273, no. xxxni.
4 Drghiceanu, p. 29; Inscripii, II. pp. 281-2.

6 Drghiceanu, p. 27.

6 Drghiceanu, p. 33. Inscripii, II, p. 277, no. xl.

7 Odobescu, Cluiul, în An. Ac. Rom., seria veche, seria 1, X.

8 Inscripii, I, pp. 141-2.

9 Ibid., p. 166.

10 Cf. ibid., p. 213 i urm.; Sate i mnstiri, p. 347 i urm.; cf.

August Pessiacov. Acte i notie istorice, Craiova, 1908, pp. 38-9.
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boierimi care a scpat din puterea Domnului i iea pentru

sine, supt toate raporturile, viaa deosebitelor inuturi.

CAP. XI.

Noul tipar slavon din a doua jumtate a veacului al XVI-lea.

Supt Alexandru Mircea i evlavioasa-i Doamn levantin

Ecaterina, care avea îns în mnstirea catolic dela Mu-
rano lâng Veneia o sor dup mam, Mrioara Vallarga \
învie i tiparul slavon pentru ara-Româneasc. Diaconul

Coresie, un Român, care lucra îns, cum se va vedea,

peste muni, în Ardeal, i urmaii si în meteug dau,

într'o slov mai mrunt i urât, cu rânduri strâmbe,

pentru Alexandru însui i fiul su Mihnea, epitropisit de

mam-sa, Evanghelia (1562, 1583, 1588), Sbornice de slujbe

la anume serbtori (1568, 1580), o Psaltire (c. 1576; alte

ediii, 1580, 1588), un Octoih, în dou pri (1574-5), i un
Octoih mic (1578). Se înoiâ astfel seria crilor de slujb ale

tipritorilor dela începutul veacului al XVI-lea, i, numrul
bisericilor fiind acum cu mult mai mare, se lmuresc cele

dou sau trei ediii pe care le au unele din aceste cri.
Un timp se tie c i o tipografie sârbeasc a încercat s
fac acelai lucru, dând poate Triodul-Penticostariu, cu

gravuri pe lemn luate din crile latine, cruia i se atri-

buie data de c. 1550 a
; dar ea na avut trinicie.

Mitropolitul Varlaam pstoria i la 1538 i, pe la 1541 3
,

el scrie,— intitulându-se : «cu mila lui Dumnezeu preasfinit

1 V. Contribuii la istoria Munteniei, in An. Ac. Rom., XVIII.

* Cf. l$t. litP re}., p* 64, nota 1. Un exemplar ce cuprinde pagini i
plane care lipsesc in cele cunoscute pâu acum, se afl in posesiunea mea.

1 La 1541, se alege intaiu Hans Fuchs ; Quellen zur Geschichte der

Btadt Brassd, IV, Braov, 1903, p. 503. Ioan e reales pân la 1545

:

ibid.
t p. 505.
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Mitropolit a toat Ungrovlahia i prea-cinstit exarh a toate

plaiurile», sau, in pecete, «arhiepiscop al erii-Românetb,—
Braovenilor pentru un negustor din Târgovite *.

Crile dela 1545 la 1547 sânt îns tiprite pe vremea

Mitropolitului Anania, urma al unui Simion, unui Mihail

i Ieremia 2
, crora înc nu li se poate gsi loc. Venise dela

eparhia Buzului, unde e pomenit în 1544 3
. Tipografii îi

zic numai ^preasfinitul Mitropolit muntean». El pare a fi

o rud a lui Neagoe-Vod, ca unul ce-i gtise i el mor-

mântul la Arge, mormânt al lui «chir Anania, al erir

Ungrovlahieb, care se vede i pân astzi, fr s se fi

întregit data morii, lsat în alb 4
.

Aceasta s'ar mai întri prin tiina faptului c la 1556 el

aduse din Sibiiu, unde murise, pe «Doamna monahia Pla-

tonida», care pare a fi Milita lui Neagoe*. El apuc i
Domnia lui Mircea Ciobanul, apoi a lui Ptracu-cel-Bun

i perl în marele mcel de clerici i boieri poruncit de

Mircea întors în Scaun, la 3 Februar 1558 e
. Cu el a mai

fost ucis un episcop, spune cronica Terii, i acesta pare a

11 Ieremia de Buzu, pomenit la 1550 7
,
— Scaunul rîm-

nicean întâmplându-se probabil a fi vacant 8
.

în timpul scurtei Domnii a pretendentului Radu Ilia (1553)

un «episcop Atanasie», care merge i ca sol prin Ardeal,

se întâmpin pe lâng Domn 9
.

Mircea Ciobanul fcu Mitropolit in 1558 pe un Simion 10 i

i Bogdan, Relaiile Terii-Româneti cu Braovul, I, Bucureti, 1902,

p. 307, no. clxxxi.

2 Le8viodax, p. 398.

3 lbid., p. 440.

4 Inscripii. I. p. 150.

5 lbid., p. 151, no. 12.

« Hurmuzaki, XI, pp. viu-ix.

7 Lesviodax, l. c.

8 O Evanghelie scris supt Anania se afl acum la Biblioteca Inipe~

rial din Viena ; Bogdan, in An. Ac. Rom., XI, pp. 19-21.

» Hurmuzaki, XI, pp. iii, 787-8.

io Studii §i doc, V, p. 629, nota 1.
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un Efrem, e pomenit la 1560 1
. El nu tiu s opreasc

pe diacul meter de tipar Coresie, care trecu în Ardeal cu

tiina, hrnicia i râvna lui i într in slujba luteranilor,

a calvinilor i a negustorilor braoveni cu ediiile sale ro-

mâneti, slavo-româneti i slavone. Dup acest Efrem, care

nu va fi fost din coala lui Neagoe, ci poate un Moldo-

vean de-ai Doamnei lui Mircea, Chiajna, ba chiar vre-un

Grec, din cei muli ce încunjurau pe Domn,— vine acum
Daniil 2

. îl gsim în 1566, supt Petru-Vod chiopul 8
.

Dup Efrem urmeaz în pomelnicul Mitropoliei 4 un Mi-

trofan, care e îns strmutat din vremi ceva mai vechi.

Se mai pomenete, dup documente, la 1569 un Mitropolit

Eftimie 6
, cam în acelai timp când Atanasie erâ la Buzu 6

.

Eftimie cel d'intâiu erâ Mitropolit i la 1568, când Coresi-i

tiprete a doua parte a cSborniculub slavon, i înc la

1574, când el mântuiâ partea in tâiu din Octoih; numele lui

e pomenit i in pisania, dela 1571-2, a mnstirii Cobia 7
.

CAP. XII.

Vldicii munteni dela sfâritul veacului al XVI-lea.

Adevrat însemntate are îns Mitropolitul Serafim, care

ae ivete la 1576-8 8
. Dese ori întrebuinat de Mihnea-Vod

1 Lesviodax, p. 398.

2 Nu poate fi nicio legtur intre acest Daniil i • Mitropolitul de

Sevcrin i Ardeal», ctupHMCKH h apamckh, care scrie judeului iUrsfl

Peatru» privitor la nite oameni tde lege greceasc» din Braov, unde

e preot Nicola ? Bogdan, Doc. i regete, p. 308, no. clxxxii.

1 HurmuzaM, XF, p. 890. V. i Lesviodax, p. 398.

4 Studii i doc, V, l. c.

1 Lesviodax, p. 398.

• lbid., p. 440.

7 Inscripii, Ut p. 281.

8 Meniune la sfâritul Psaltirii slavone din 7085, — Bianu i Hodo,

Lp.68.

10
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în solii prin Ardeal, el nu pstr, se pare, cârja arhipsto-

reasc i în scurta Domnie a lui Petru Cercel *. Astfel s'ar

lmuri inscripia, din întâmplare pstrat, a bisericuei Bunei

Vestiri dela Snagov, în care se spune c acest lca a fost

fcut de Serafim Mitropolitul, — nu fostul Mitropolit, —
«atunci când a fost alungat din Scaun», dar se adaog cu o

deosebit pietate numele Domnilor ce stpâniau la 1588, în

Tara-Româneasc, Mihnea-Vod «si maic-sa Doamna Eca-

terina», iar în Moldova, Petru-Vod. Niciodat un Domn

moldovenesc nu se afl pomenit alturi de cel muntean,

într'o inscripie din ara-Româneasc, i aceast îmbinare

a celor dou nume domneti în pisania Mitropolitului Se-

rafim, iari Mitropolit dup «alungarea din Scaun», ar

dovedi sentimentele de iubire deosebit pe care el le

hrniâ, nu numai fa de Mihnea i de mam-sa, ci i fa de

nepotul de vr i statornicul aliat al acestuia 2
. La Snagov

a i fost îngropat, de altminterea Serafim, înainte de a se

isprvi, cum se tie la 4591, Domnia lui Mihnea, — poate

la 1590, cum a cetit cineva înainte de stricarea mal departe

a pietrei 3
.

Serafim era un cleric învat, care a putut da unuia din

preoii crturari dela Braov, Mihai fiul lui Dobre, cunos-

ctor de carte sârbeasc, acel Tâlc slavonesc de Evanghelie

din care s'a fcut apoi Cazania româneasc, tiprit acolo

la 1581 4
. Supt el s'a scris frumos Evanghelia slavon, cu

chipurile lui Alexandru i lui Mihnea, care a trecut apoi

în Moldova i a fost druit la 1605 de Ieremia Movil cti-

toriei sale Sucevia 5
.

în margenea Bucuretilor, pe aceiai vreme, la 1587,Dan

i V. Hurmuzaki, XI, pp. 819, 824, 830, 832.

2 Inscripii, I, p. 156.

» tind., p. 161, no. 331.

4 Ist. Ut. rel., p. 91 i urm.
5 Melchisedec, în An. Ac. Rom., VII, pp. 255-6 i Rev. p. ist., arcK

i filologie, voi. II, pp. 48-9.
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Logoftul începu o mnstire pe care o isprvi numai

nepoat-sa Viana, fiica lui Marcu Armaul sau Mrcu,
dup care i mnstirea se zice a Mrcui sau Mrcua 1

.

Cine a fost Mitropolitul lui Petru Cercel nu putem tt;

Domnul cel nou era incunjurat de favorii apuseni i s'ar

fi crezut c el va ocroti catolicismul, cu atât mai mult, cu cât

înainte de dânsul fcuse începutul Alexandru, tatl lui Mihnea,

care trimese la Roma un «aien>, frumos cusut pe brocard

de argint, iar, dup acesta, Mihnea chiar întrise privile-

giile bisericii catolice din Târgovite*. Dar Cercel se do-

vedi un iubitor al ortodoxiei, cum se i cuveniâ pentru fiul

unui fost egumen i pentru nepotul de fiu al lui Radu-cel-

Mare. L-am vzut fcând u-i biseric în Târgovite, adu-
gind pe aceia din cheii Braovului; un învat episcop

grec, Maxim de Cerigo, i-a închinat o carte de lupt îm-

potriva catolicismului, despre purcederea Sf. Duh.

Singur pomelnicul i Lesviodax 3 pomenesc pe Mitropo-

litul Mihail l-iu, pe la 1580.

tim îns numele celor cari au pstorit la Târgovite

de la 4590, dup Mihail cel d'intâiu : Nichifor, pomenit la

1590 4
,
i Mihail cel de-al doilea. în clipa grea a încletrii

lui Mihai Viteazul cu Turcii, la 17 August 1595, câteva

zile dup biruina româneasc dela Clugreiii asupra Ma-

relui-Vizir Sinan, gsim pe acest Mihail al H-lea pomenit

-ca Mitropolit 5
.

El i cu ceilali doi episcopi 6 negociaz dezastrosul tratat

1 Inscripii, I, pp. 83-4

* Studii i doc, I-II, p. xl ; Iorga, Doc. geografice, din Buletinul geo-

grafic, 1899, p. 15.

«P. 399.

4 Lesviodax, l. c.

* Melchisedec, in An. Ac. Rom., IU, p. 28.

•* Hurmuzaki, XII, pp. 50, 52-3, 205.
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cu Ardealul, în Maiu precedent, i tot el iea parte atunci, îi*

August 1595, la sinodul din lai împotriva catolicismului

nvlitor.

CAP. XIII.

Noile legturi ale Bisericii muntene cu Patriarchia dirt

Constantinopol supt Hihai Viteazul. Starea

episcopiilor sufragane.

înc pe la 1580 vicariul patriarhal Nichifor Parhasios treci*

prin ara-Româneasc i Moldova *, pentru a strânge bani

i, iari, pentru a se asigura de supunerea ctre Patriarehie

a terilor noastre i a celor ruseti. Veni apoi, la 1586, însui

Patriarhul constantinopolitan, Ieremia, abia întors în Scauiu

La Curtea lui Mihnea-Vod i a lui Petru chiopul, Ecu-

menicul fu primit cu cele mai mari semne de cinste 2
.

Aceast cltorie a adus apoi la 1589, când Ieremia se

afla întors în Constantinopol, ridicarea la treapta patriar-

hal, pentru Rui, a Mitropolitului de Moscova, Iov. Pentru

noi vizita lui Ieremia a însemnat îns numai întrirea vechi?

legturi ierarhice, slbit i ameninat în timpurile dirt

urm 8
.

S amintim îns c Biserica din Ipec tria înc, i
Patriarhii din Ohrida, ai «Bulgariei, Serbiei, Macedoniei,,

Albaniei, Moldovei i UngrovlahieiD, un Gavriil din 1586-7,

un Atanasie Ris6a, — care nu-i mai zice decât «arhi-

episcop al Primei Iustiniane, patriarh al Bulgariei, Serbiei

i Albaniei»,— începuser a cltori pentru aceleai motive;

ca i rivalii lor constantinopolitani 4
.

i Hurmuzaki, XI, pp. 115-6.

2 Ieroteiu de Monembasia, Bt6Xtov totoptxov, la aceast dataY

8 Iorga, Nichifor dasclul, în An. Ac. Rom., XXVII.

* Ibid.
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De pe urma cltoriei lui Ieremia rmase pentru noi nu-

mirea in 1592 a lui Nichifor ca «exarh» pentru prile
noastre, pe care, cum se va vedea, le amenina i noua
propagand catolic. El veni, odat cu Turcii lui Sinan, la

1595, i trecu prin Bucureti, prin Târgovite. Uneltirile

lui, care erau socotite mai mult politice decât religioase,

urmar i in Moldova, pân ce, la urm, Polonii, suzerani

ai acestei teri, ii aruncar .în temnia de unde nu mai iesl

pan la moarte *.

La moartea Mitropolitului Mihail, Mihai-Vod erezii c e

bine pentru politica lui, care urmriâ strângerea popoarelor

cretine din Balcani împrejurul steagului su de rscoal,
sintre'n legtur cu Patriarhia de Constantinopol. tim, apoi,

c mai târziu el inea pe lâng dânsul pe Dionisie Rall, dintr'o

mare familie greceasc, Mitropolit pribeag de Târnova. Dela

Constantinopol a venit deci întrirea noului archipstor al

terii, care lu locul lui Mihail : Eftimie, pe care-1 gsim apoi

în fruntea sfetnicilor Viteazului 2
. Mihai-Vod scria vicariului

patriarhal, care era vestitul Meletie Pigas, pe care-1 întrebuina

i ca mijlocitor al su in cele politice pe lâng Turci, i
cerea dela dânsul o Evanghelie greceasc i un Nomocanon,
o carte de legi împrteasc, poate cu gândul, îndeplinit

numai de urmaii si, de a dâ terii o Pravil, întregitoare

a obiceiului pmântului 8
.

Strângerea legturilor cu Constantinopolul se explic, de

alminterea, i altfel. Asupra terilor noastre de pe la 1560

înainte se întinde, tot mai puternic, înrâurirea Cantacu-

zinului Mihai, zis aitanogiu sau «feciorul Dracului» (f 1576).

«Mare negustori) al Sultanului, având sarcina s-i aduc i
blnuri, «dini de pete», etc, din Moscovia ; arendator al

salinelor dela Anchial, unde-si avea si un adevrat castel,

1 IbicL V. i mai departe.

2 Melchisedec, l. c.

* lbid.
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cstâlp al Grecilor», el luase pe una din fetele lui Mircea

Ciobanul i ale Chiajnei, Mria (la 1566), care îns nu vok

s-1 urmeze la Constantinopol 1
. El numiâ i scotea, dup

voie, pe Domni i pe Patriarhi, i lui îi datori deci Ieremia

numirea sa la 1572 2
.

E uor de îneles astfel cum Tara-Româneasc s'a ferit
a a

de relaia ierarhic fa de Patriarhia din Ipec, înoit prin

voina atotputernicului Mare-Vizir Mohammed Socoli, pentru

patriarhii Macarie, însui fratele Vizirului, i Antonie 3
,
i a

primit umbrirea supt aripile noului Patriarh constantinopo-

litan. Se înelege i de ce nici nepotul lui Socoli, numit

în 1575 Patriarh de Ohrida 4
, n'a putut câtiga Biserica

muntean. Dar Macarie de Ipec cretea preoi pentru Ro-

mânii din cheii Braovului, ca popa Mihai ; el numiâ episcopî

ardeleni, ca «popa» Eftimie din 1572 B i «popa» Cristofor

din 1574, i fcea poate din Danii], pe aceiai vreme (1577-8),

un episcop «severinean i ardelean*, titlu anume aflat

pentru a pune în atârnare de Ipec, prin amintirea Seve-

rinului, pe noul Vldic 6
. Patriarhul de Ipec avea, de al^

minterea, i Vidinul 7
,
i pe la 1580 Turcii cutau s smulg

erii-Româneti i inutul de lâng Cetatea Severinului, pe

care o ocupaser de mult 8
.

La 1590 era episcop de Râmnic Efrem, care venise dup
Mihail, când acesta trecu la Mitropolie 9

. Un Eftimie fusese

i Cf. Contribuii la istoria Munteniei, in An. Ac. Rom., XVIII, pp«

16-8 i Hurmuzaki, XI, p. vi.

2 lbid.

8 V. mai ales Jirecek, Der Gross-Vesier Mehmed Sokolovic und di*

serbischen Patriarchen Makarij und Antonij, ia Archiv fur slavische

PhUologie, XI ; cf. Sate ?i preoi in Ardeal, Bucureti, 1902, p. 25, nota 4.

* Jirecek, in. Byz. Zeitschrift, X1U, pp. 25-6.

6 Sate §i preoi, p. 25; tefan-ceLMare si Mihai Viteazul ca înte-

meietori, etc, p. 31, no. xiv.

<* Bogdan, Documente i regete, p. 308, n-1 27.

7 Jirecek, in Byz. Zeitschrift, l. c.

8 Hurmuzaki, XI, pp. 743-8, no. lxxviii.

9 Lesriodax, p. 432 ; Studii i doc, V, p. 433, nota 1.
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Înaintea lui Mihail însui, i el a fcut in margenea Râm-
nicului biserica Oltenilor: pe acest Eftimie trebuie s-1

punem i înainte de Paisie dela 4535, ba chiar înaintea

predecesorului acestuia, Leontie 1
,
i anume in timpurile de

dup moartea lui Neagoe, când unii lupttori pentru Domnie,

un «Braul Voevod», un «Bogdan Voevod i mama sa

Anca» — , s nu fie boierul Bogdan, care s fi avut i
drepturile sale din natere printr'o mam de origin mun-
tean ? —, se însemnaser prin danii, îndat dup Neagoe
însui, în fruntea ctitorilor Episcopiei 2

.

Vldica Mihail, care ddu bisericii Sf. Nicolae dela Ol-

teni satul cu acelai nume i satul Bujorenilor, i care atrase

i alte danii din partea boierilor vecini, Drgoieti i Ztreni,

trebuie s fie privit îns ca adevratul întemeietor al epis-

copiei Râmnicului, care fu aezat, nu in oraul însui,

cu biserica lui Ptrascu-cel-Bun, ci în aceast mnstire
a Oltenilor, unde era egumen Teodosie 3

.

Mihail ajunse episcop supt Mihnea-Vod în a doua Domnie
i întrirea-i veni dela Constaninopol A

. Dup 20 Mart 1592,

el ar fi avut ca urma pe acel Teofil, tot Român de na-
tere, care e deosebit de alt Teofil de Râmnic, menit s
ajung Mitropolit, i care a fost deocamdat unul din cti-

torii literaturii româneti începtoare B
.

Dup un Ieremia din 1550, dup un Atanasie din 1570,

Buzulcpt în 1587 ca episcop pe Luca, Grec de natere,

din Cipru, i el un viitor Mitropolit, care a ridicat însemn-

v
1 Istoricul eparhiei Râmnicului, Bucureti, 1908, p. 21 i urm. Ali

episeopi cari nu se pot aez cronologic rtcesc prin pomelnice ; Ila-

rion, Ioasaf. Iosif I-iu, Prohor, doi Grigorie, Sava, Onufrie, Daniil,

Loca: ibid., p. 20.

2 Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 244.

8 Ibid., p. 332. Pentru un episcop Daniil, v. revista Floarea darurilor,

I. p. 280.

4 Istoricul eparhiei, p. 23 i urm.
6 Ibid., p. 31.
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*

tate Scaunului buzoian prin cultura, sfinenia i autori-

tatea sa 1
.

Altfel amândou episcopiile erau statornice i ocupate
de pstori vrednici. Vechile legturi cu Constantinopolul

fuseser din nou înodate. Ardealul, desprit un timp, cum
cum vom vedea în alt capitol, prin propaganda luteran i
calvin, se alipiâ la ierarhia româneasc din principatul

muntean prin «arhimitropolitub Ghenadie, stpân peste
toi Vldicii i <tpopib din ar. Supt disciplina constanti-

nopolitan i în sensul culturii nou româneti, care str-
btuse si în Biseric, se dezvolta acum Biserica Terii-Ro-
mâneti. Noua er slavon, început prin întemeiarea Bis-

triei, încetase deci în locul ei de obârie.

S vedem acum înrâurirea pe care ea a avut-o asupra
Moldovei lui Petru Rare i a Domnilor urmtori pan spre
sfâritul veacului, înainte de a trece la micarea de înfrire
între legea cretin i graiul nostru, cuprinzând în el su-
fletul naional.

1 Lesviodax, p. 440 ; Manuscripte din biblioteci strine-, ET, d£a An*.

Ac. Rom., XXI, p. 13.
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CAP. 1.

Macarie episcopul de Roman.

Petru Rare, energicul i ambiiosul Domn al Moldovei,

care mrit de dou ori o fat a sa, sau pe dou dintre

Domnie, cu Domni munteni din aceast vreme i stpâni

astfel viaa politic a Principatului vecin, nu era un crturar

înainte de a lua Scaunul de stpânire i n'a putut cpta
nici pe urm învtura care-i lipsiâ. Soia lui d'intâiu,

Mria, moart la 28 Iunie 1529 \ nu avea mai mult tiin
decât aceia de care se puteau împrti pe atunci soiile

Domnilor si boierilor. Altfel a fost îns când, la o dat ce nu
se poate hotra bine, dar care nu poate fi mult posterioarâ

aceleia la care Mria i-a încheiat zilele, Petru a luat în

cstorie pe Elena, zis în documente i Ecaterina, fiica

lut Ioan Despotul. E adevrat c i soia lui tefan-cel-Tânry

înaintaul lui Rare, fusese de neam sârbesc, fiica lui Neagoe

însui, Stana, care s'a fcut apoi clugri, luând numele

de Sofronia 2 — i soia lui Bogdan, dar nu mama lui

tefan-cel-Tânr 3
, fusese o Domni muntean, Ruxandra,

liica lui Mihnea-cel-Ru — ; dar stpânirea lui tefan a fost

prea scurt, dup aceast nunt din 4526, pentru ca în-

1 Melchisedec, în Rev. pentru ist., arh. si filologie, I, pp. 254-5
;

Kozak, p. 9J , - utna, p. 36.

Inscripii, I, p. 147.

8 El e fiul altei Stane, r.'.w rte la 1518 i îngropate la Rdui ; v«

Kozak, p. 110.
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rudjrea cu neamul domnesc ocrotitor de cultur slavon

s-si fi dat resultatele sale fireti.

Numai cu Doamna Elena începe, alturi cu ridicarea i
împodobirea bisericilor i mnstirilor, i un nou lucru de

crturrie. în Macarie, pe care nu trebuie s-1 credem îns un
ucenic ale celuilalt Macarie, Muntenegreanul, ajuns Mitro-

polit muntean,— Doamna i soul ei, sftuit de dânsa, gsir
omul potrivit pentru a svâri marea prefacere cultural.

Macarie acesta, crescut de Mitropolitul Teoctist al III-lea,

fu aezat întâiii ca egumen la Neam, unde se mai pstrau
tradiii de crturrie slavon, unde, la 1528, se astrucau

oasele lui Teoctist * i unde, în sfârit,aflase adpostul de mazil

Mitropolitul Grigorie, care tri i pan la 1579 2
. Supt dân-

sul 8'a primit, prin 1523, tipicul lavrei Sf. Sava din Ieru-

salim, scris în Putna, dup porunca lui Teoctist Mitropo-

politul de mâna chiar a arhimandritului i egumen Siluan 3
.

Din aceiai vreme trebuie s fie i Sbornicul de cântri bise-

riceti la deosebitele rosturi ale Curii Despoilor 4
.

Ajuns episcop la Roman, la 23 April 1531 B
, în locul lui

Dorofteiu, care se duse la mnstire, trind acolo înc
mult vreme, pan prin 1548 6

, Macarie a pstorit pan Li

sfâritul Domniei ocrotitorului su Petru-Vod, rmâind
înc în Scaun i supt acel fiu al lui Rare, Ilia, cruia,
dup turcire, era s i se zic: «Mahmet*, i supt fratele

acestuia, tefan, care, pentru a dovedi ortodoxie neptat,
a prigonit grozav pe Armeni, chinuind i pe unii din preoii
lor 7

. Din 1550 e însemnarea la ua de intrare a bisericii

1 Bogdan, Cron. mold., p. 154. Avea 60 de ani. Na e bun soco-
teala de 19 ani i 8 luni a pstoriei lai pe care o face Macarie ; v. p. 405.

2 Ist. Ut. rel., p. 45, nota 3.

8 Melchisedec, in Rev. p. ist., arch. i fii., an. II, p. 131.

* Ibid., pp. 142-3.

5 Bogdan, Cron. mold., p. 156.

6 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 65.

7 Bogdan, Cron. mold., p. 95, nota 1 ; Gr. Baiclia, Mina din Tocat
(din tConv. Lit.i) ; Dan, Die Verfolgung der Armenier im Jahre 1551,

Cernui, 1894 (din cBukowinaer Post»).
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episcopale, care suferi prin el a doua prefacere, dela 1541-2

înainte ; Macarie a redactat-o cu un lux de fraze neobinuit,

vrednic de cultura pe care o cptase i o reprezint mai

mult decât oricare altul. Si acolo ca si la biserica din

Târgu-Frumos a lui Petru Rare, îngrijit în cldirea ei

de Petru Vartic, numele lui Ilia-Vod e înlturat prin

btaia cu ciocanul 1
,
precum e ters i în pomelnicul dela

Bistria *.

De alminterea llia scosese la 1550 pe Macarie din

pstorie, puind in loc, dup sfatul boierului Nuor, pe un
fost episcop Mitrofan 3

, care trece apoi la Rdui, supt

tefan Rares.

Dup stilul acestei inscripii dela Roman i cu mult timp

înainte de a se descoperi opera literar lsat de Macarie,

un cunosctor, episcopul Melchisedec, îl declara, preuind

cînaltele lui priviri biblicei), «un teolog consumat», un cleric

cu «dscliei), si nu cu obinuita «rutin» 4
. Pan la sfâr-

itui vieii lui învatul episcop sttu in Scaunul su. Se

stinse, de sigur foarte btrân, în Septembre 1558 B
,
i fu

îngropat în ctitoria sa dela Raca, frumoas mnstire in

stilul moldovenesc clasic, pe preii creia se mai vd chi-

purile lui Petru Rare, lui Ilie, lui tefan i Constantin,

ale Doamnei Elena i Domniei Ruxandra (deci Ghinjna,

soia lui Mircea Ciobanul, ar li fata celei d'intâiu Doamne,
Mana). Nici inscripia de mormânt a lui Macarie nu se

pstreaz, i in locul ei gsim piatra mamei lui Alexandru

Lpuneanu, Anastasia, pe care fiul ei o numete, fr drept,

Doamn 6
.

1 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 183; Inscripii, II, p. 291.

* Bogdan, l. c, p. 70, nota 4
1 lbid., p. 166; Wickenhauser, Radautz, pp. 14-5; Arch. ist., 1 1, p.

125: e pomenit Mitrofan la o Iunie 1551.
4 Loc. cit., pp. 185-6.

6 Ureche, p. 210; cf. Ist. Ut. rom. in secolul al XVIIl-lea, II, p. o'K>

*i urm.

6 Inscripii, I, p. 54 ; cf. Cron. mold., p. 170.
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Macarie fu îndemnat a scrie o cronic bogat de ctre

Domnul su cel d'intâiu si mai iubit si de ctre ctitorul m-
nstirii Humorului, Logoftul-cel-Mare Teodor (4530-5), în

.care s'ar putea vedea fratele lui Petru-Vod, acel care era

la 1538 în Hotin ca pârclab trector i fu primit de Po-

loni în ara lor, fr s mai poat apuca Domnia a doua

a fratelui su, cci muri la 1539 *. Era pe atunci înc egumen
de Neam, i, aducându-i aminte de toate epitetele de laud
ale istoriografiei bizantino-slave dela Curtea împrailor i
arilor, ieremonahul Macarie, «cel din urm dintre clu-
gri», îmbrc în acest strlucit vemânt de retoric, împru-

mutat mai ales dela vestitul autor de cronograf bizantin

Constantin Mânase, faptele celor doi d'intiu urmai ai

lui Rare btrânul, isprvindu-i lucrul numai în Mart 1542.

CAP. II.

Ucenici ai lui Macarie.

colar al lui Teoctist i reprezintant al noii coli de

slavonie, Macarie a avut o sum de ucenici, ca unul ce s'a

Învrednicit a i se zice : «dascl al Moldovei» 2
. Din rândul

lor s'a ales Anastasie, care i-a urmat în episcopia Roma-
nului, pstorind pân la 1572, când ajunse, pentru o clip,

Mitropolit 3
. i acela ce urm în Mitropolia terii lui

Grigorie,— care greise fa de Domnie sfinind pe Ioan-

Vod Despot, luteranul,— fostul episcop de Rdui Teofan,

«pus» la 22 Septembre 1564, de Alexandru-Vod Lpu-
neanu, care se întorsese în Scaun, era «ucenicul lui Ma-

1 Cf. Bogdan, Cronicele moldoveneti, p. 71, nota 3 ; Studii i doc.

VI, pp. 612-3 ; Hurmuzaki, Supl. II 1, p. 111.

2 Bogdan, Cron. mold., p. 71.

* Ureche, p. 210; Melchisedec, în An. Ac. Rom., VII, p. 237.
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carie»» *. Poate din aceiai coal s fi eit colegul, mai nou,

al lui Macarie, episcopul de Rdui Teodosie, pomenit o

singur dat, la 2 Mart 4548 a
.

De curentul de nou carte slavon se ine i Vldica

Gheorghie de Roman, ars de Ion-Vod cel Cumplit supt în-

vinuire de sodomie 3 — caz unic în istoria Moldovei, Domnii

neîndrznind a se atinge de vre-un arhiereu si întrebuinând

fa de ei cel mult pedeapsa maziliei 4
. Ioan a izgonit, de

altfel, i pe Teofan, care trebui s fug peste muni, de

unde-1 cerea înapoi Vod, la 24 Maiu 4572 sau chiar 4573,

artând c i-au fugit, «furându-i muli zloi i ali bani»,

«un clugr anume Tofan, care a fost Mitropolit, i ali

trei clugri», printre cari poate acel Molode care a fost

pe urm ars B
.

i Eftimie, urmaul la Rdui al lui Gheorghie (f 4558),

—acesta din urm un cirac al Mitropolitului cu acest nume—

,

face parte din aceast generaie de Vldici cu tiin de

slavoneste 6
.

o

între ucenicii lui Macarie au fost i de aceia cari au

rmas toat viaa lor în cercul îndatoririlor grele ale c-
lugriei râvnitoare. La Raca, fundaia sa, el puse ca întâiu

egumen, «nacealnic i stare», pe Silvan, care se numi în

8chimnicie Sinodie. Un Ghervasie i un Gherman, crescui

de dânsul, îi fac piatra de mormânt, însemnând pe dânsa,

cu acel avânt retoric pe care Macarie-1 introdusese în re-

dacia slavon, c «sufletul lui se veselete în manile lui

1 Ureche, p. 221.

2 Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 179-80.

* Ureche, pp. 224-5.

* Ca fa de Macarie i de Grigorie Mitropolitul.

8 Ureche, l. c. Rezumatul scrisorii slavoneti a lui Ioan, în Doc.

Bistriei, II, p. 115, no. xvn ; întreag în Nicolaescu, o. c, p. 197.

8 V. asupra lui, care e pomenit la 1552, 1559, 1561, Wickenhauser,

Radautz, p. 15. Pe vremea-i s'a fcut pridvorul bisericii din Rdu{i.
Cf. Iorga, O alegere de episcopi moldoveni (din Rvaul pe 1907).
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Dumnezeu în toat vremea». Ghervasie muri înaintea lui

Gherman, i acesta-i pune, la 1601, o piatr de pomenire.

Lui Ghedeon, ridicat ca episcop de Rdui din mijlocul

prinilor dela Raca, unde era egumen la 1578 * — el ps-
torete în 1587-91— i se amintete numele de trei ucenici

ai lui, ieromonahii Veniamin i Ilarion i clugrul Dosofteiu.

Tonul de clduroas iubire, de credincioas recunotin
din aceste epitafuri e cu totul neobinuit i ne face s b-
nuim oarecare îndreptri în viaa clugreasc, pornite dela

învatul Vldic de Roman 2
. Cu mândrie se spune i de

Mitropolitul Teofan, pe piatra ce a pus-o la pridvorul Mi-

tropoliei din Suceava, pridvor înlat de dânsul,— dar dup
dânsul s'a mântuit reparaia acestei Mitropolii a Sf,

Gheorghe, fcut de Bogdan-Vod i de tefni — , c e

de loc din lcaul Râscei 3
.

CAP. 111.

Cronicarii Isaia de Rdui i Eftimie de Neam.

Când Vod Lpuneanu fcîi mnstirea cea nou a

Slatinei, el aez în ea ca egumen întâiu pe <dacov ce se

chema i MolodeU 4
; e acel Molode care a perit pe rug,

pentru a i se luâ bogiile, ale lui i ale mnstirii, în

marea prigonire a Întregii Biserici moldoveneti de ctre?

slbatecul viteaz loan cel Cumplit 5
. între clugrii lui erâ

i un Isaia, copist cu hrnicie i pricepere, care ni-a ps-
trat cronica putnean în form prescurtat, puind-o în le-

gtur cu encomiile lui Macarie i ale urmaului su, despre

1 Cron. Rom., I, pp. 214-5.

2 Inscripii, I, p. 52 i urm.
8 Kozak, p. 135 i urm.
4 Bogdan, Cron. mold., p. 171.

6 V. mai sus p. 159, i Bogdan, l. c, p. 283.

DigitizedbyG00gle



CRONICARII ISAIA DE RDUI I EPTIMIE DE NEAM 161

care se va vorbi îndat. Isaia copie, înainte de 4501, i un
cronograf pân la 1425, o cronic bulgreasc, una sâr-

beasc, pe aceleai foi dintr'un sbornic de cuprins teologic \
scris de Roman diacul dela Baia.

Bun cunosctor de slavonete, Isaia fu fcut episcop de

Rdui, câtvâ vreme dup copiarea prin 1560 a acestor

pagini de cronic 2
. El a fost trimes de Ioan-Vod cel

Cumplit, care n'aveâ fa de acest «pop» aceiai ur,
hrnit prin setea de avuiile clerului, pe care o avea fa
de ceilali, în Rusia arului, pentru a cerceta ce s'a pe-

trecut acolo cu soia Voevodului si cu fiul acestuia, Petru 3
.

A îndeplinit i o solie în Polonia. Cu toate c fusese aa
de mult amestecat în rosturile unui Domn care se rscuJ
împotriva Turcilor i peri rupt de cmile, Isaia fu pstrat

la Rdui i de urmaul lui loan-Vod, Petru chiopul,

fire blând, care stiâ s uite si s ierte, si om evlavios, care

avea respectul cuvenit fa de arhierei. Numai la 4580

prsi el Scaunul de Rdui ca s se consacre vieii

8chivniceti, în care muri într'un târziu numai, la o dat
ce nu se poate hotrî 4

, fiind îngropat poate tot în biserica

episcopal de acolo, reparat i adugit cu pridvor, supt

înaintaul su, Eftimie, de Alexandru-Vod Lpuneanu 5
.

Un mai vechiu ucenic al lui Macarie a fost Eftimie, care

sttea în fruntea mnstirii Neamului la începutul Dom-
niei Lpuneanului, în 1553, Decembre. îndat dup aceasta

el cpt dela cruntul Voevod, care nu svâriâ numai p-
cate pe pmânt, ci se gândiâ i ce ar face ca ele s i se

ierte în ceruri, sarcina de a scrie viaa i isprvile lui ca

ale unui «bine cinstitor i de Hristos iubitor», ctitor de

1 Bogdan, l. c, pp. 11, 143 i urm.
2 Cf. Ist. Ut. rom., II, pp. 543-4.

9 Hurmuzaki, II, pp. 700-1.

4 Wickenhauser, Radau tz, p. 16; Hasdeu, Ioan-Vodâ-cel-cumplit,

passim ; Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 210-1 ; Arch. ist., 1 2
, p. 27.

* Kozak, pp. 99-100.

11
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sfinte lcauri. «Alexandru-Vod cel Nou» îi cpt astfel

cronica sa, în acelai stil aproape în care Petru Rare fu-

sese ludat pentru toate isprvile sale de Vldica Macarie.

Eftimie ar fi ajuns i el în rândul episcopilor Moldovei, ca

rsplat petru meteugitul panegiric fcut de dânsul, dac,

fire neastâmprat, n'ar fi gsit cu cale s sprijine pe un

pretendent rsrit în colul de munte de lâng mnstirea
sa, pe «Sava» sau tefan-Vod-cel-Tânr, care se btu cu

oamenii domneti chiar lâng zidurile Cetii Neamului i fu

biruit 1
. în Iulie 1566, Eftimie trebui s fug în Ardeal 2

,

unde ajunse episcop al Românilor cari se aflau, cum se va

arta mai departe, într'o mare criz religioas. în Moldova

el pare s se mai fi întors odat.

Cu Teofan, cu Eftimie de Neam, cu Isaia se mântuie

curentul nou slavon în Moldova. Alte înrâuriri i alte nevoi

ddur dup 1580 alt înfiare Bisericii din principatul

moldovenesc.

i Ureche, p. 221 ; Hurmuzaki, XI, p. 586, no. IV.

2 Hurmuzaki, XI, p. 589.
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CAP. I.

Catehismul din Sibiiu.

Cu câtva timp înainte de jumtatea veacului al XVI-lea,

Saii din Ardeal, cu cari erile noastre stteau in necon-

tenite i strânse legturi i cari aveau supt ascultarea lor,

acas, o sum de steni români, urmar cuvântului cl-

duros al studenilor întori din Germania i trecur Ia

noua lege reformat a lui Martin Lutlier. Bibliile germane

începur s circule i aici, iar pentru lmurirea credincio-

ilor se împriâ Catehismul Reformei.

La 1544, cu un an înainte de primirea Confesiei dela

Augsburg, crezul dogmatic al luteranismului, de adunarea

^neral din Sighioara a «Universitii» sseti, Sibiiul

hotrî s dea un Catehism din cele nou în graiul româ-
nesc al satelor supuse cârmuirii sale, in jurul Amlaului i al

SaJitei. Tlmcitorul trebuie s li fost vre unul din preoii

acestor sate
;
grija tiparului, care se fcu de sigur cu teas-

curile lui Honterus din Braov, împrumutându-se litera din

ara-Româneasc, unde tipriturile încetaser, o avii un
zugrav Filip, Philîpp Maler, care cunotea principatul mun-
tean în care fusese de mai multe ori ca sol al oraului \

Catehismul din Sibiu, redactat într'o limb bunioar,

—

«cu toate c Înrâurirea originalului se simte une ori — , scris

1 Cf. Bianu i Hodo, Bibi. Rom., I, pp. 21-3 : Hurmuzaki, XI, p.

•865; Sate i preoi, p. 20; Ist. IU. vel., p. 6i i urm.
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—

^

cu o ortografie simpl, a fost rspândit, de sigur, în toatfr

satele din inuturile cetilor sseti. Exemplare se vor fi

împrit i la Braov, unde Sfatul hotrî numai la 1559*

ca biserica româneasc a Sf. Nicolae din chei s fie <ire-

format», impuindu-se credincioilor ei s învee Catehis-

mul din 1544 *.

Dar Saii nu aveau la îndmâna lor si Guvernul teriir

care, catolic un timp, se aplec dela o vreme spre cal-

vinism, când medicul italian Blandrata ajunse favoritul

i inspiratorul Craiului Ioan Sigismund. Mai târziu, când

asupra Românilor de peste muni se abtu avântul co-

tropitor al calvinismului unguresc, Catehismul luteran

a putut ii nimicit în voie de Români chiar, cari, în marea

lor majoritate, ineau tot la legea lor cea veche i se cu-

tremurau de fric pentru sufletul lor înaintea crticelei

rspânditoare de crezuri. Cipariu, harnicul cercettor al

vechii limbi româneti, a mai apucat s vad acest Catehism,

cruia i se zicea: «întrebare cretineasca», dar noi îl cu-

noatem numai dup manuscriptul în care e copiat de un

preot din cei d'intâiu ani ai veacului al XVIl-lea 2
.

CAP. n.

Planuri de tipar românesc in Moldova supt Despot.

Doi ani dup «reformarea» cu de-a sila a panicilor c^
rusi scheieni, cari nu vor fi inut minte asa de mult
vreme rspunsurile revoluionare din Catehismul cel nou,

veniâ în Braov ca vechiu i bun luteran, prieten al du-

1 Acesta este sensul propoziiei, adesea citat i discutat, din cronica

latin a Braovului— Quellen, IV, p. 80 ; «1559, die 12 Marii, Iohannes

Bencknerus, iudex coronensis, cum reliquis senatoribus, reformavit

Valachorum ecclesiam et praecepta catecheseos discenda illis pro"

posuit». _

2 Hasdeu, Cuvente den btrâni, II, p. 09 i urm.
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celui Prusiei i al reprezintanilor noului curent religios

In Polonia, un tânr Grec, iste i limbut, având planuri

mari i încredere în steaua sa, Iacov, care se zicea Despot

de Pros i pomeniâ profesia de teologie pe care a fcut-o

In Academia din Rostock. Peste câteva luni, dup uoara
biruin dela Verbia, el era Domn al Moldovei, in puterea

coborârii sale din Despoii... Serbiei— toate Despotatele se

amestecau, cum se vede, în aceast minte ireat i nsco-

citoare—, luând locul evlaviosului uciga de boieri, Ale-

xandru Lpuneanu.
Despot, — care btu bani de argint din policandrul Sla-

tinei lui Lpuneanu — , nu se atinse de credina Români-

lor, tiind cât de primejdios poate fi acest joc ; supuii si
îl vzur luând parte dup datin la serbarea Bobotezei pe

care Apusenii din preajma lui o. declarau o «batjocur» i
o cprofanareD * ; la Roman, in April 1562, el merse întâiu

la Episcopie, de srut Evanghelia 2
,
— dei se lacomi mai

mult decât odat la averea bisericilor, topind odoarele de

metal preios. Dar se hotra s «reformeze bisericile cato-

lice* care se aflau în ar, la Suceava, Siretiu, Baia, lâng
Hui, în satele pe spre munte ale inuturilor Roman i
Bacu, precum i, întâmpltor, aiurea 3

. Biograful su
pretinde c neobinuitul Domn ar fi avut in vedere mai

mult împiedecarea despreniilor, scandalos de uoare, i
In mijlocul acestor strini de alt lege. Pentru acest scop

ar fi fost adus din Polonia loan Lusinius sau Lusinski,

episcop socinian, pe care tim îns, din chiar mrturisirile

lui Despot fa de un agent împrtesc, c acesta-] fcu
«episcop al Sailor i Ungurilor», — «episcopum nationis

saxonicae et hungaricae» 4
. în Hârlu,— apoi, dup un foc 6

,

1 Sommer, Vita Iacobl Basilici, in Legrand, Dcu.r virs de Jucqxms

BasUicos, Paris, 1889, p. 83.

2 Hurmuzaki, II, p. 407.

1 1Informândarum ecclesiarum romanarum gratia o ; Sommer, p. 32.

Pentru policandru, ibid., pp. 25, 33.

* Cf. Hurmuzaki, II, p. 407.

« Ibid.
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in Cotnari, unde erau multe familii de Germani din Un-

garia i de Unguri chiar, aduse pentru lucrul viilor dom-
neti, — el fcii o coal de latinete, pentru oricine—
dnd locuin, hran i îmbrcminte copiilor, cari erau

instruii de scriitori din preajma Domnului, ca acel Som-
mer, care i-a scris apoi, recunosctor, viaa *. Chem la

Curtea lui, rânduit dup normele Renaterii, pe Gaspar

Peucer, ginerele lui Melanchthon i unul dintre cei mai

buni reprezintani ai erudiiei filologice, i trimese dup
matematicul Ioachim Rhaeticus, care se afla in Cracovia

;

o bibliotec trebuia s puie cri apusene la îndmâna
dasclilor mari i mici cu cari el voia s înzestreze Mol-

dova rmas în urm 2
. Rscoala boierilor, cari inlar la

Domnie pe tovarul lor Toma ca tefan-Vod, stric toate

aceste pregtiri: înc mai înainte, Lusinski perise, i soia

lui fii zugrumat ctevâ zile dup catastrofa acestei ciu-

date, dar foarte interesante stpâniri 3
; dasclul Sommer

trecu prin multe încercri pân se vzu iari slobod 4
.

Acestea le spune Iacob Sommer, profesorul din Cotnari,

Când îns, peste câtvâ vreme, un catolic, Anton-Maria

Gratiani, strbtu Moldova, localnicii tiur s-i înire

mai multe despre politica religioas a nenorocitului aven-

turier. Pe lân^ c Lusinski se amesteca i in csnicia Ro-

mânilor, supt cuvânt c oprete despreniile prea lesni-

cioase, Despot însui i-ar fi râs de sfintele taine i de

de icoane, sfarâniându-le i arzându-le ; el ar fi fcut la

Curte slujbe dup ritul luteran i ar fi strigat fr sfial c
<te pcat s se îmbuibe cu asâ de bune moii un neam

aâ de trândav i cu gândul numai la burt», ca preoii

romanii 5

1 în târgurile sseti i ungureti, el puse oltuzi strini, in locul ce-

lor români, ai lui Alexaiulru ; Hurrnuzaki, II, p. -429.

2 Sommer, pp. 34-5.

» lbi,L, p. -47.

4 V. i excursurile lui la Viaa lui Despot, p. 67 i urm.
» Le-rond, pp. 170-81. 18!>.
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C Grecul nu-i va fi pzit gura, e sigur, i tot aa c,
netiind unde s afle bani, a dezbrcat bisericile pe care

le vizita i pentru bogiile sfinte ale crora, ca luteran

-din interes, el nu mai avea nici evlavie, nici cruare x
.

Înc dela început, gândul su era s schimbe pe Mitro-

polit, ca pe unul ce ar fi având înc tragere pe inim
pentru Alexandru 2

.

politic de convertire fa de boieri sau chiar fa de

ar n'a încercat i nici nu putea s încerce strinul acesta,

norocos peste ateptrile sale. Dac ar fi vrut s «reformeze»

pe Moldovenii de batin, ar fi adus cri de propagand
4in oficina Sailor din Ardeal, sau, fiind asa de uor s
aduc in principatul su un scule cu slove din alt

ar, ar fi început el însui un tipar menit s adauge

la nemurirea spre care râvnia. Aceasta n'a fcut-o îns.

Se gsi îns un agent luteran care, aflând de intrarea

in Rsrit a unui principe care voia curirea legii cre-

tine, se grbi s vie pentru a o propovedui prin crile
slavone pe care le tipriâ, departe, în Apus, la Urach, în

Wurttemberg, pentru popoarele din Balcani, Primus Tru-

berus, supt ocrotirea i cu cheltuiala lui Ioan Ungnad. La
21 Decembre 4562, veniâ, cu astfel de cri, cuprinzând Noul

Testament, Wolf sau Wolfgang Schreiber, care se ddea
ca Trimes al împratului pentru unele misiuni politice.

Ungnad, care n'aveâ nicio tiin despre traducerile ce se

tipriau în Ardeal, cerea s i se trimeat oameni învai
pentru tlmcirea Evangheliei, oferindu-se a edita el Cu-

vântul lui Dumnezeu i în aceast limb 3 sau a trimete

chiar materialul tipografic în Moldova 4
. Despot nu-1 în-

gdui îns mult vreme, i, pentru a dovedi Sultanului cât

1 Cf. Iorga, Nouveaux materiaux pour sennr â l'histoire de Jacques

BasUikos Vmraclide, 1906, Prefaa. Gf. Picot, Coup d'oeil sur l'histoire

de la typographie dans Ies pays roumains au XVI-e siecle, Paris, 1895.

2 Hurmuzaki, II, p, 407 ; dar cf. p. 425.

8 Ibid., pp. 445-6.

W&îd.
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credin-i poart, expedia la Constantinopol pe bietul Wolf-

gang cu crile lui cirilice, pe care rmase s le ceteasc

acuma Turcii 1
.

Ceia ce propusese Ungnad prin Wolfgang i rspinsese

Despot, spuind c astfel de cri privesc pe meterii de

tipar i pe vânztorii de lucruri tiprite, se îndeplinise îns,

fr ca Schreiber s fi tiut sau s se fi fcut a stt, de

ctre Saii Braovului supt judele lor Ioan Benkner, —
«Han Bengner» în graiul Românilor deoparte i de alta

a munilor.

CAP. III.

Tipriturile româneti ale lui Coresi i Biserica refor-

mat a Românilor de peste muni.

La 1558 Mircea Ciobanul îi taie Vldicii i boierii
;
peste

cutevâ luni, cum tim, judele Han silete pe preoii din

chei, Toma, care se clugri apoi, spre pocin, la m-
nstirea muntean a Râncciovului, i Dobre, nepotul de

sor al celui d'intâiu 2
, s recomande Catehismul luteran

credincioilor din enoria lor. în acelai an, Despot apare

întâiai dat la Braov i-i tiprete acolo genealogia care-1

cobora din zei 3
. în toamna anului 1560 «Vldica romanesc»

al Ardealului veniâ în acest Braov, unde nu se temea de

eresie, ci, din potriv, avea bucurie pentru introducerea ei

între Românii cheiuJui 4
.

Acest episcop trebuia s fie un Vldic trecut la calvi-

nism. La 10 April 1562, un act al lui Ioan Sigismund po-

i Legrand, l. c, p. 264 i nota 4 ; Hurmuzaki, XI, p. 876 : II *, pp*

448, 447-8, no. ccccx
; p. 454 i urm., p. 459 i urm., 468 i urm.-

2 Stinghe, Ist bisearicei cheilor, pp. 2-3.

» Hurmuzaki, XI, p. 798 ; Legrand, p. 59 i urm.

* Hurmuzaki, XI, p. 803.
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menete pe vechiul episcop Sava, care fusese înlocuit, dup
struinele lui Melchior Balassa, cu Gheorghe de Ocna (Wi-

zaknay) si cruia, la data de mai sus, i se d înapoi «episco-

patul românesc al bisericii din Gioagiul-de-jos» *. tim acum
c Sava si-a avut casa in Lancrâm lâng Sas-Sebes si c el

a plecat din Ardeal, pentru pricini binecuvântate : «pr-
sirea profesiei evangelice i a învturii cretine» 3

.

Autoritatea acestor Vldici se întindea mai mult asupra pr-
ilor de Apus ale Ardealului i asupra Banatului, unde se pare

c înc de pe atunci li se dduse o protopopie de Inidora

si una de Caransebe 3
. în Inidora, de alminterea, ca si în

egheti din prile Criurilor, lâng Beiu,— unde un «arhi-

diacon», adec tot un protopop-Vldic de acetia, Dan, e po-

menit, la 1503, ca i urmaii si, Ioan (1538) i Petru (1554),

îa întriri de privilegii, ale episcopului latin de Oradea-Mare 4

—, aezmântul protopopilor erâ mai vechiu decât reforma.

La Inidora chiar, înc dela începutul veacului al X Vl-lea, la

1506 i 1526, domnii din castel numiau «protopop al bisericii

Românilor, cldit în oraul Inidorib,— i anume pe la 1458

inc— , «protopop intre preoii Românilor din inutul Ini-

dorib, pe Petru de aZoczath», învoindu-I locuina in casa pro-

topopiei i veniturile obinuite 5
. La 1582, castelanul d pro-

topopia «cde rit grecesc» lui Moise Petiel, care avea datoria

de a dcârmui, a cerceta, a înva i a mustra» pe preoii ro-

mâni de supt stpânirea cetii 6
. Bisericile calvineti din

acest unghiu ardelean i bnean se pstrar bine pân
destul de târziu: intre traductorii «Palieb, Vechiului

1 tefan-cel-Mare, Mihai Viteazul, etc, p. 22, no. iv.

a Bunea, Ierarhia Românilor din Ardeal i Ungaria, 1904, pp. 303-4.

* tefan-cel-Mare, Mihai Viteazul, etc, passim.
4 Bunyitay, Nagy-Vard egyhuztdrtelme, I, p. 349; românete in L

Ardeleanu, Istoria diecesei române grecu-catolice a Oradei-Mari, II,

Blaj, 1888, pp. 8-9; cf. Studii i doc, XIII, pp. 175-6.

* Inscripii .fi însemnri ardelene i maramureene, 1 (Studii si

doc, XII), pp. 278-9.

« Ibid., pp. 279-80, no. v.
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Testament, din 4582, se întâlnesc predicatorul, «propove-

duitorub din Caransebe, tefan Herce, si dasclul do

coal, «de dsclie)),— îi spune însui— , din acelai ora al

Sebeului, Efrem Zcan, pe lâng predicatorul din Lugoj,

Moise Petiel i protopopul din Inidoara—i pentru Haeg—

,

Achirie. Afar de acesta din urm poate, tlmcitorii Bi-

bliei arat s fi fost dintre nemeii de prin aceste pri ale

vechilor «judee» româneti de ostai-nobili, al cror neam

s'a pstrat i pân astzi : de aceia, dup obiceiul un-

guresc, numele de botez li e pus dup acel de familie 1
.

Caransebeul erâ un însemnat centru românesc, i de aici

porni în 1545, pentru a încerca s cucereasc principatul

muntean, Basarab-Vod, Laiot cel nou 2
;
i Radu-Vod Ilias

sosi împotriva lui Mircea Ciobanul, în 1552, pe aceiai cale 8
.

La 1560 înc, la 3 Maiu, dup toate aceste pregtiri,

Coresi, «diiaconul Core3i ot Târgovite», i un ucenic al

su, diacul Tudor, începeau, «cu zisa jupanului Haneu
Beagnerib, a «Mriei Sale» Benkner, pe atunci jude al

Braovului, dup un yechiu manuscript husit, aflat fr
îndoial în Ardeal, i nu dup vre unul adus din ara-
Romuneasc, tiprirea unei Evanghelii româneti. Ma-

nuscriptul a fost reprodus fr nicio schimbare, ps-
trându-se notele i tipicurile slavone ce se aflau în el.

Coresi declar c d lucrarea sa «popilor rumâneti s
îneleag, s înveae Rumânii cine-s cretinii), rugând îns
pe «toi sfenii prini, oare Vldici, oare episcopi, oare

popb, cari o vor vedea, s n'o arunce fr cercetare, cci

i Apostolul Pavel mrturisete c e mai bine a se ceti

cuvântul lui Dumnezeu pe îneles decât altfel. O «jelanie»

ce a avut cu judele braovean 1-a îndemnat s dea Evan-

ghelia pe îneles.

1 V. i Bianu-Hodo, Bibi. Rom., I, p. 95.

2 Hurmuzaki, XI, p. 859, nota 1.

« lbid., p. 863, nota 2.
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Cum se vede, aceast carte, care avea litere i podoabe

imitate dup ale Evangheliei lui Neagoe-Vod, era menit Ro-

mânilor din Ardeal i Ungaria, cari ajunseser a fi adevrai
«cretinii) dup cererile luteranismului, i «popilor» lor, cari

nu mai aveau asupr-li «Vldici» de moda veche, ci numai
«episcopb alei, dup rânduiala cea nou. Tipritorul se

gândiâ i la putina ptrunderii operei sale în prile r-
mase ortodoxe, dar nu o pregtise pentru acestea.

Pentru a îmbuna pe Domnul muntean sau, mai bine,

pe energica lui mam i epitroap, Chiajna, fiica lui Petru

Rare, mai mult decât pentru a dâ o Evanghelie îneleas
Slavilor din Balcani, Benkner porunci lui Coresi s lucreze

inc în 1562, din Mart pân in Octombre, o Evanghelie

slavoneasc, în paginile creia se întâlnete stema erii-

Româneti. E o reproducere, puin izbutit, a frumoasei

Evanghelii pe care alt meter, mai tnare, cu mijloace mai

bogate, o dduse pentru Vod Neagoe, Basarabul cel evla-

vios si darnic, la 1512.

Apoi tiparnicul lui «jupanul Hane» lucr mai departe

la rspândirea Noului Testament in românete, dând a doua

carte de Scriptur în aceast limb, Apostolul, pentru pu-

blicarea cruia s'a propus acum in urm * data de 1563 —
In singurul exemplar pstrat lipsete foaia de titlu.

Coresi scrie însui c «muli preub primir ediiile sale

româneti, ba înc-i cerur s adauge la ele i un «Tâlc

al Evangheliei, cum s poat i ei propovedui i a spune

oamenilor învtur dup cetitul Evangheliei». Deci se

alese o Evanghelie cu lmuriri, redactat de curând in

ungurete, pentru calvini, i prefcut într'o form care

vdete une ori prea mult acest original, aa de deosebit de

spiritul limbii noastre, in românete, de un necunoscut.

Cartea se tipri, pe la 1564, cu «chelciugul i banii» unui

1 Bianu i Hodo, Bibi Rom., I, p. 49.
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nobil ungur, Nicolae Forr6, care era cuprins de râvna de

a mântui de vechile eresuri tradiionale i pe eranii români

din prile ardelene i ungureti. «Popii, patriarii, vldicii,

episcopii i tot fealiulu de preoi» ai legii vechi erau tratai

cu cea mai mare asprime, care lovete de o potriv pe

catolici i pe ortodoci, pe «papistab i pe «patriercai*,

adugind u-se i critice care sânt în cea mai strâns leg-

tur cu viaa poporului românesc dela sate, i numai cu

aceasta. Astfel, Închinarea la sfinii e rspins ca un ru
obiceiu eretic, însemnându-se ca singur datorie închinarea

ctre Mântuitorul insusi, «c sfinii mori nu audu ru^-
ciunea noastr », spune crud scriitorul calvin. Pravila Sf.

Prini e scoas din cinste, rostul mare al clericilor pe

lâng Domni e osândit, artându-se c ei n'au de ce s;i

stea cu Vod la mas, primejduindu-i sufletul in vlm-
agul lumii; se constat decderea mnstirilor, din care

a plecat «dsclia» de pe vremuri; de pomeni pentru

mori i de rugciuni pentru dânii, de farmecele i des-

cântecele «muierilor» deprinse la astfel de «drcii», de

petrecerile, beiile i certele de Duminec nu vrea s tie

acest aprtor al legii cretine curate, aceiai pretutindeni

si având in Hristos singurul ei izvor.*r *

La aceast lucrare se adause o alta, care în chip firesc

n'are nicio legtur cu cea d'intâiu, o carte de rugciuni 1

sau Molitvenic, nu din rândul crilor tlmcite înc in

veacul al XV-lea, supt înrâurirea curentului husit 1
, ci <<

traducere nou, fcut ca «s îneleag i popa ce zice în-

suu i oameni ce ascult». în crticic se ddeau Tatâl

Nostru, Crezul, rugciuni pentru cuminectur, pentru

botez, pentru nunt, pentru înmormântare, molitve pentru

însntoarea bolnavilor, psalmi i «cântece dein Evan-

ghelie», i chiar tipicul liturghiei, al vecerniei i al «slujbei

de demânea». Pân acum nu sa gsit un exemplar

i Cf. Biauu i Hodo. Bibi. Rom., pp. 51-2: Hodo, îa Prinos Sturdzo,

p. 235 i urm. : Ist. Ut. rci, p. 7 i i urm.
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complet din aceast lucrare revoluionar, care, cu ajutorul

Guvernului calvinesc al Ardealului, a crui caus o serviâ,

a trebuit s aib o larg rspândire. Tlmcitorul avuse

grija s arate c izvorul cântecelor i rugciunilor sale se

afl în Scriptur, afar de cele «cu îneles» pentru cu-

nunie, — în care se zice, în loc de : «cutare», dup ungu-

rete: cimerec» —, iar «vecernia i slujba de demânea
avei ca i mainte» x

.

CAP. IV.

Urmarea dezvoltrii Bisericii reformate a Românilor

de peste muni.

înc din anul 1565 se afla la Braov un «propovdui-

torii ca acela din Lugoj, care avea grija întoarcerii Ro-

mânilor dela «rtcirile* lor. Peste un an, în Decembre

1566, era cepiscop i superintendent al bisericilor româ-

netii, episcop calvinesc, numit i ocrotit de Cârmuire,

Gheorghie din Sângiordzul Bistriei, fostul episcop ortodox

de Vad, care va fi stat chiar in acest mare sat locuit de

Români. El se plânsese «Craiului» c muli preoi nu-i

dau ascultare, nevenihd la soboarele anuale, pe care le ce-

rea doctrina cea nou i, mai ales, — ceia ce era cu deo-

sebire dureros pentru el — , nu-i dau obinuita dajde pe

care din vechiu «popii» româneti o rspundeau ctre Vl-
dic. Dieta ardeleneasc adunat la Sibiiu hotrî ca înv-
tura cea bun s fie introdus si cu sila în bisericile ro-

mâneti, ca aceia ce nu se invoiser cu dânsa s vie la Vl-
dica Gheorghie pentru a fi lmurii de ctre învtura i
înelepciunea lui, ameninând pe cei cari n'ar voi s tie

de superintendent, c-i va scoate din rosturile lor duhov-

1 Prinos Sturdza, p. 25*
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niceti \ La 2 Octombre 1567, Gheorghie, înc tot aâ de

puin mulmit, cpt scrisori de porunc ale lui Ioan

Sigismund ctre preoii români din stpânirile sale 3
. El

izbuti data acesta, i un sobor inut de dânsul la Tiu, lâng
Alba-Iulia, strânse laolalt destul de muli preoi îngrozii,

cari primir a sluji românete i isclir o hotrâre redac-

tat în limba poporului 8
. Eparhia fu împrit în protopopii

româneti care corespundeau împririlor politice ale terii:

domeniilor oreneti i varmeghiilor
;
printr'o msur luat

în dieta dela 1569, se prevzu i venitul pe care orice fa-

milie «cretinai) trebuie s-1 deâ «pstorului» : o ferdel d'e

grâu pentru hrana printelui 4
. Cu aceast bucurie în sullet

se stânse cel d'intâiu episcop calvin sau, cum obinuiau

a-i zice ei, cel d'intâiu «episcop al Românilor în Ardeah 6
,

îi urm, în cursul anului 1569, «piscupub românesc

Pavel din Turda, nu departe de Ortie, pe care Cârmui-

rea-1 recomanda tuturora, la 8 Februar 6
; îl gsim în anul

urmtor în satul Lancrm, lâng Sas-Sebe 7
, unde cpt,

la 1570, casa fostului Vldic Sava *, pe care o prsi îns,

în manile Sailor din Sebe la 1574 9
. Cum se vede, aceti

episcopi-superintendeni n'aveau o reedin statornic r

aceiai pentru un ir întreg, ci sarcina de a strânge soboa-

rele se ddea pe rând aceluia dintre «pstorii» de sate care-

avea mai mult învtur i dovediâ o mai sigur cre-

din fa de legea curat.

La 16 Octombre din anul numirii sale, Pavel Tordâsy

i Hurmuzaki, II *, pp. 601-2.

2 tefan-cel'Mare, Mihai Viteazul, etc, pp. 23-5.

* Ianuar 1568; ibid., p. 25.

4 Hurmufciki, II *, p. 660; cf. pp. 656-7, 631-3, no. cccxix.

« Bianu-Hodo, Bibi. Rom., I, p. 95; titulatur din 1582.

6 tefan-cel'Mare, Mihai Viteazul, etc, p. 26, no. x.

7 Ibid., p. 29, no. xn.

* Bunea, Ierarchia, pp. 303-4.

* lbid. t pp. 304-5.
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sau Turdeanul, care-i zice «episcop pentru limba româ-

neasc», îi inea i el, la Aiud, soborul. în acesta s'a dis-

cutat, îndrumându-se astfel tot mai mult Biserica româneasc
spre calvinismul deplin, chestia liturghiei. Se hotra ca din

liturghie s se pstreze numai ce e «dup cuvântul lui

Dumnezeu» i privete «numele, cinstirea i lauda lui Dum-
nezeu». Rugciunile ctre «rposaii sfini sau ali mori»
se desfiineaz. Preoii cari nu sânt în stare a lmuri, m-
car odat pe sptmân, înaintea credincioilor, credina

cretineasc, vor fi înlturai, ca i preoii «sârbi» cari nu pot

sluji românete. Poporenii cari nu vor veni la biseric s
primeasc învtur, nu vor avea parte de cuminectur
in ceasul morii. Preoii vrednici în chemarea lor duhov-

niceasc se pot însura a doua oar dup moartea celei

d'intâiu soii. Cârmuirea va pedepsi pe cei ce nu se vor

inea de aceste hotrâri x
.

La 9 Decembre 1570, «popa Pavel din Turda, episcopul

românesc» chema preoimea sa la un al " treilea sinod de

unire cu calvinismul, în Cluj. Data aceasta, era s se com-

bat propaganda unor «prooroci fali» i s se lmureasc
cele ce trebuie crezute i fcute cu privire la cuminec-
tur. Preoii, cari erau indatorii s vie neaprat supt pe-

deaps de confiscare a vitelor, de izgonire i de închisoare,

vor trebui s aduc i bani pentru dou cri nou : una,

Liturghia, pe pre de 32 de dinari,— o carte pierdut, cci
nu e vorba de o ediie deosebit a Molitvenicului — , iar

cealalt, Psaltirea din 1570, pentru care se cerea un florin 2
.

Psaltirea lui Coresi, cea d'intâiu Psaltire tiprit în ro-

mânete, a fost pus în lucru la 6 Februar din acest an

1570 i s'a mântuit cu o rpeziciune neobinuit pân
atunci,— dup cât se pare dup struina episcopului celui

nou,—la 27 Maiu. E reproducerea unui vechiu manuscript

husit, pe care Coresi nu 1-a îneles totdeauna, necum s-i

1 Ibid.: tefan-cel-Mare, Mihai Viteazul, etc., pp. 28-9.

* Ibid., pp. 29-30.

12
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îngduie a-1 schimba. Tipritura, cu slove mari i rânduri

puine, se înfieaz destul de frumos. Acum nu se mai

pomenete la sfârit niciun nume de sprijinitor, sas ori

ungur, ceia ce arat c Psaltirea din Braov era o publi-

caie oficial a noii Biserici româneti orânduite de Cârmuire.

Calvinului Ioan-Sigismund, care, dup o via ubred, se

stânse încet, tânr înc, îi urm în stpânirea Ardealului

un om real i practic, înelegtor al împrejurrilor, tefan

Bâthory. Cu toate c dieta din Novembre 4574 hotriâ ca

«episcopii i popii româneti s se ie de datoria ce a fost

supt principele rposat 1
», noua Biseric «de limb româ-

neasc» a calvinilor nu mai afl un sprijinitor în tefan,

acest om socotit, care înelegea c Ardealul trebuia s aib
alte griji decât aceia a «reformrii» legii «Valahilor». El nu
atept, pentru îngduirea legii vechi a acestora, moartea

lui «popa Pavel piscupul». Pavel Tordai se afla, în adevr,

înc la 7 August 4574 în Sas-Sebe, unde iscliâ renun-

area sa la stpânirea casei din Lancrm, isclind «Tur-

dai Palu popu, episcopu' Rumniloru» 2
,
i el se stânse

numai prin 4577, — cci, la 24 April din acest an, dieta din

Turda îngduia Românilor cari «au prsit legea greceasc
i ascult cuvântul lui Dumnezeu», s-i aleag alt superi-

tendent», în locul acelui «care a murit» 8
.

La aceast dat, înc de mult Craiul dduse Românilor

din inutul su un Vldic aa cum îl voiau ei, dup
datina cea btrân. La 5 Octombre 4574 erâ întrit ast-

fel, dar fr vre-o hirotonisire în ara-Româneasc sau în

Moldova, «clugrul Eftimie», deosebit, spune actul princi-

pelui celui nou, «prin învtur, tiin, purtri cinstite

si viat cuvioas» 4
. E adevrat c tot acolo se vorbete si

de «predicarea adevrului evanghelic», de «bisericile ro-

1 Cipariu, Archivu, p. 301.

2 Bunea, Ierarchia, pp. 304-5.

9 Cipariu, Archivu, p. 301.

4 tefan-cel-Mare, Mihai Viteazul, etc., pp. 30-1.
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mânetb, de «cuvântul lui Dumnezeu curat i potrivit cu

adevrul», — terminologie calvineasc,— dar episcopatul lui

Pavel nu e pomenit in acest document, i Eftimie e, de

bun seam, acelai care fusese egumen la Neam i scri-

sese acolo povestea câtorva ani din Domnia lui Alexandru-

Vod Lpuneanu. Numai dup ce avii hârtie dela aCraiu»,

Eftimie merse la Ipec, unde-1 sfini Patriarhul Macarie;

la 3 August 1572 tefan Bâthory fcea cunoscut i acest

lucru tuturor cârmuitorilor din tara sa 1
.

In Eftimie, episcop de Roman, care se întâmpin dup
Glieorghie cel ars, din patim de avuie, din porunca lui

loan-Vod cel Cumplit, s'ar putea vedea, nu Eftimie care

se afla in Scaunul Rduilor i la 1561, ci acestlalt, crtu-

rarul, scriitorul de cronici, a crui episcopie peste muni
ar fi fost întrerupt prin aceast chemare înapoi in Moldova

sa
1

. în adevr, socotelile Braovului înseamn la 27 Fe-

bruarie 1574 sosirea acolo a «Vlâdici, cu un sol moldo-

venesc, pentru ca s cateriseasc un Vldic în Moldova* 3
:

loan-Vod n'aveâ la îndmân pe Isaia de Rdui, plecat

in solie, nici pe Mitropolitul Teofan, fugit de rul lui, iar

cu ara-Româneasc sttea în legturi rele : de aceia chem
el pe episcopul românesc din Ardeal.

i aceasta dovedete c Eftimie nu erâ calvin, ci. cu

toata forma numirii sale, se pstra în vechea tradiie or-

todox. Dup cderea lui loan-Vod se putea prea bine

ca Eftimie s se fi întors înapoi in diecesa lui ardelean,

pe care nici n'o va fi prsit în chip canonic. în Septembre

1572 înc lociitorul i viitorul urma al lui tefan Bâthory,

ales ca rege în Polonia i plecat intr acolo, fratele sau Cris-

tofor intriâ pe cpopa Eftimie, episcopul Românilor din toat,

ara Ardealului» 4
, hotrând în acelai timp ca dregtorii

sâi din partea de Miazzi s nu mai învoiasc desprenii

1 lbid., p. 31.

2 Cf. Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 209-13.
y Hurrauzaki, XI, p. 811.
4 ^pfan'CeUMarc, Mihai Viteazul, etc, p. 32, no. xv.
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în schimb pentru plata de ese zloi. La 6 Iunie 4574 îns

Cancelaria lui tefan Bâthory libera diploma pentru numirea

unui nou Vldic, in locul lui Eftimie, aplecat de buna

voie» (spontaneum discessum), — tim noi acuma când i

unde i pentru ce scop — , a lui «popa Cristofor», i el un

om învat, de bun seam ucenic al lui Eftimie 1
. Data

aceasta, se spune lmurit c episcopul va avea în seama

lui pe preoii rmai în credina cea veche, pe «preoii ro-

mâni din Ardeal cari mrturisesc legea roman [romanam

;

cetete : româneasc] sau greceasc, deci nu i legea cea

nou, «cretineasc», evangelic.

La 1573, toamna 2
, Eftimie venise la Braov, i îndat se

înfieaz acolo,— cu teascurile i slovele i cei patru, apoi

cinci, ucenici ai si,— diaconul Goresi, gata s se apuce

iari de tiprituri 3
. Dar, în acest an i cei urmtori, pânâ

la 1577, Coresi nu d decât cri slavone 4
, care poart pe

ele stema muntean i pomenesc numele lui Alexandru-

Vod i al tânrului Voevod Mihnea. Dela 1577 înainte, el

nu se mai ine nici de acest sprijin, ci tiprete pe soco-

teala sa cri asemenea cu unele manuscripte din veacurile

al XV-lea i al XVI-lea, care dau alturi textul slavon i

traducerea româneasc 6
. aPsaltirea cu otveat», apare astfel

în 1576-7 (7085 dela Facerea Lumii), îndreptându-se de o

potriv ctre preoi pentru slujb, i ctre toi acei cari ar

fi avut dorina de a ceti Cuvântul dumnezeiesc în limba

lor. Era o întreprindere de nego, care izbuti ; în curând i

o a doua Evanghelie slavo-româneasc se tipri în Ardeal 6
.

Cci i alii rsriser pentru a câtiga, în acelai timp, cu

i lbid., pp. 32-3, no. xvi.

2 Hurmuzaki, XI, p. 810.

» lbid.

* V. mai sus, p. 143.

6 V. i Câteva documente de cea mai veche limb romaneasca, \n

An. Ac. Rom., XXVffl, p. 2 i urm.

« Bianu i Hodo, Bibi. Rom., I, pp. 80-1 ; Ist. Ut. rel., p. 87 i urm

DigitizedbyG00gle



MITROPOLIA ARDELEAN 181
* ... —.

-ediii slavone,—ca Ungurul Lorin diacul, ucenic al lui Co-

resi, editorul acestei cri slavo-româneti i al Evangheliei

din Blgrad 1
, care ceru i cpt dela prinul Ardealului

un privilegiu de treizeci de ani, cu care se i laud. Acesta

lucra afar de orice legturi cu ara-Româneasc, i el nu
vrea s tie decât de «puterea Marelui Voevod Batr Critov>,

care avea înelegere i cruare pentru vechea lege româ-

neasc i crile ei sârbeti ; doar într'un frontispiciu de s'a

mai pstrat un corb mrunt, care amintete tipriturile

pentru Domnii munteni.

CAP. V.

Mitropolia ardelean i tipriturile româneti
din vremea ei.

înc din Decembre 1578, când se întorcea sfinit de

manile lui Serafim, Mitropolitul muntean 2
, erâ un Vldic

ortodox al Românilor ardeleni, care, vrând s arate c e

mai mare decât ceilali episcopi, aplecai ctre calvinism sau

îngduitori fa de legea reformat, se intitula «prea-sfinitul

Mitropolit chir Ghenadie al Ardealului^3 i cruia i se zicea

de Saii Braovului i de Românii din chei «luminatulti

Mitropolitulu marele Ghenadie, deîn toii inutulu Ardealului

fi alu Orziei», deci al comitetelor exterioare 4
, ori chiar

tmarele, de Dumnezeu luminaii arhiepiscopul Ghenadie

ce iaste spre toii despusulu Mriei Lui Batrti Gritovii

€u mila lui Dumnezeu crmitoriti legiei cretineasc!) 5
.

Se pare c acest cleric, pornit din vre-o mnstire veche,

ca. aceia a Prislopului, sttea la Sas-Sebe, în preajma Tur-

1 Bianu i Hodo, p. 75.

* Hurmuzaki, XI, p. 819.

8 Epilogul Sbornicului slavon din 4581 : Bianu i Hodo, Bibi Rom.,

I. p. 82.

4 Prefaa la Cazania din 1580; Bianu i Hodo, o. c, p. 91.

* Ibid.', p. 88.
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daului care, dup ce fusese locul de reedin al episcopiei

lui Pavel, adpostiâ acum pe un alt preot calvin cu pretenii

episcopale, pe Mihai, «ales piscopulu Românilor în Ardeab l

i, deci, în apropierea Lancrâmului, unde se întâmpinase,

pe la 1570, cel d'intâiu Tordai.

Ghenadie avea cea mai mare parte din Ardeal i din co-

mitatele exterioare, dar prile Clujului i Turdei, Grasna,

Doboca i Solnoacele nu erau ale lui, ci ale unui alt urma
al lui Eftimie, — pe lâng Cristofor — , ale lui Spiridon *.

Ghenadie, Vldica de spre ara-Româneasc, era ins ur-

maul acelui Cristofor, i el avea astfel ca vecin pe Spiridon,

Vldica de spre Moldova.

Ghenadie chem la dânsul pe Coresi, în 1581, i-i ddu
s lucreze un Sbornic slavonesc al srbtorilor, reeditat dup
al Sârbului Bojidar, din Veneia, dela începutul veacului;

era menit s combat «marea stricciune l cdere a sfin-

telor bisericii), pornit dela dimbile strine,— prin aceia c
preoimea cpta iari crile sârbeti pentru a-i face

slujba la zilele mari. Pentru a se arta i mai bine orto-

doxia desvârit a publicaiei, se pomeniau la sfârit cei

patru patriarhi ai Rsritului 3
.

Pe atunci Luca Hirschel ajunsese jude braovean. dHrâ-

jl LucaciuD erâ o cunotin i un prieten al lui Mihnea-

Vod i al multor boieri 4
. Kl avea i legturi cu învatul

i harnicul Mitropolit muntean Serafim. Gândindu-se la

ocrotirea tiparului românesc de ctre înaintaul su Ioan

Benkner, i mai ales la câtigul cptat de acesta de pe

urma acelor cri pe îneles, Hirscher îi fcu planul de a

dâ, în locul vechii Evanghelii cu învtur, pe care o

râspingeau toi ortodocii, una nou, care s nu ating câ-

tui de puin pe credincioii legii vechi. Ceru manuscriptul

i Prefaa dela Palia din 1582; ihid., p. 95.

2 Bunea, Vechile episcopii, pp. 57-8, nota 76-8.

8 Bianu i Ilodo, Bibi. Rom., 1, pp. 83-5.

* Bogdan, llcla[iilc
9 pp. 287, 299.
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slavon dela însui Mitropolitul Serafim, pe care e silit a-

numl cArhimitropolit», pentru a nu jigni pe «Mitropolitul»

Ghenadie, din ara sa. Cptându-l, îl ddu popilor din Bra-

ov s-1 cscoat» în românete, i acest lucru greu se fcu
intr'un chip deosebit de mulmitor de acela din doi care

Învase la Ipec carte sârbeasc, Mihail fiul lui Dobre 1
.

Coresi, adus din nou în Braov, începu s lucreze la

14 Decembre 1580 si mântui la 28 Iunie 4581, dând Bi-

sericii ortodoxe a Românilor i limbii româneti unul din

cele mai însemnate monumente ale lor. Peste câteva luni,

editorul sas se luda c lucrarea, — dei cuprindea Tatl

Nostru i Crezul, ca i cele zece Porunci, dup Catehismul

luteran— , e foarte cerut pretutindeni unde triesc Români 2
,

cu toate c Prefaa pomenete numai pe stpânitorul Ar-

dealului i pe al erii-Româneti. Pe Chenadie îl vedem

trecând în Tara-Româneasc si în Novembre 1582 3
.

Doi ucenici ai lui Coresi, diaconul erban i diacul Ma-

rien, luar în lucru, peste câteva luni numai, la li No-

vembre 4581, isprvind în Iunie 4582, la Ortie, ora vecin

cu Turdaul Vldici calvinesc,— o traducere a Paliei, a Ve-

chiului Testament, fcut bine, dup originale slavone, gre-

ceti i ebraice, de predicatorii din Caransebe i Lugoj, de

dasclul de carte din Caransebe i de protopopul Inidorii,

— pe cari trebuie s ni-i închipuim deci ca oameni foarte

Învai pentru vremea lor. Un urma al lui Xicolae Forro,

puternicul Francisc Geszty, care juca peste puin în Mol-

dova rolul de supraveghetor,— pentru principele su, care

erâ atunci Sigismund, fiul lui Cristofor Bâthory,— al lui Aron-

Vod, lu asupr-i cheltuiala tiparului. Cartea nu cuprinde

decât cele d'intâiu dou cri ale Bibliei ebraice, Facerea (^Bi-

tia*) i Exodul (dshodub). Dar celelalte pri erau gtite de

tipar i ele : un manuscript de lâng Oradea-Mare cuprinde

1 Prefaa.
2 Hurmuzaki, XI, p. 656.

8 lbid., p. 824.
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Leviticul, Numerele, Cartea Regilor i ceva din prooroci;

iar dou foi din Levitic se afl in pstrarea Bibliotecii din

Belgrad *. Se anunau i alte lucrri româneti, dar tiparul

ardelean nu mai ddu de acum înainte decât doar cri
slavone a cror vânzare era sigur 2

.

'*o*

întreaga micare de tiprire a crilor sfinte i a unor

cri de biseric în românete, care îmbogise i rspândise

aa de mult literatura noastr începtoare, n'a produs alt

urmare religioas decât trecerea la calvinism a «varmeghieb

lnidorii i a oraelor bnene de supt stpânirea Bâtho-

retilor, Lugojul i Caransebeul. Ceilali Români din Ardeal

i prile ungureti rmaser credincioi ai legii celei vechi.

Când Eftimie, care avea, dup întoarcerea sa din Moldova,

pe temeiul unei orânduiri «crieti» ce s'a pierdut, inu-
turile Turzii, Clujului,— deci ale Nord-Vestului ardelenesc—

,

precum i cele ungureti ale Bobocei i Solnocului d'in-

nuntru, în «comitatele exterioare»,— muri, i se ddu, pe

la 1579 3
, ca urma, de ctre Cârmuire, Vldica Spiridon.

La 1585 principele Sigismund recunotea pe acesta i-i

încredina înc Solnocul-de-mijloc, Crasna i Maramurul,
ca unui superintondent calvinesc 4

. Bar «arhimitropolit»,

ocrotit de-a dreptul de un Guvern, pe care din ce in ce

mai mult Iezuiii tânrului principe îl conduceau in sens

anti-calyin, rmase Chenadie.

Locul acestuia fu luat în 1585 de egumenul Prislopului,

Ioan B
,— numit la 20 Mart, întors dela hirotonie în August—

din care Mihai Viteazul erâ s fac, înainte chiar de cu-

cerirea Ardealului, un adevrat Mitropolit, stând în Capi-

tala terii.

1 Mangra, Cercetri titerare-istorice, Bucureti. Carol Gobl, 1896,

pp. 13-4; Hasdeu, Cav. den btrâni, I. p. 6 i urm.
2 Bianu i Ilodo.. MM. Rom., I, pp. 99-100; Ist. Ut. rel., p. 95.

8 V. i Cipariu, Arehivu, p. 302.

4 Bunea, Vechile episctipii, pp. 57-8, nota ! ; cf. pp. 73-5 nota; le*

rareh ia, pp. i<)-8.

5 Bunea, Vechile episcopii, pp. 60-1, nota; Hurmuzaki, XI, p. 830.
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CAP. I.

Petru-Vod chiopul i episcopii din vremea sa.

în ara-Româneasc i in Moldova, micarea luteran i
cea calvin nu ptrunser nici in cea mai slab msur.
Dar in spre aceste teri se îndrept in curând avântul ca-

tolicismului, care, trezindu-se din cea d'intâiu toropeal a

ba, îi statornicise dogma la Conciliul din Trident i, prin

misionari energici ca un Solikowski in Polonia, un Posse-

vinus in Moscovia, cuta s cucereasc în Rsrit teri cu

care s se despgubeasc pentru pierderile suferite in Apus.

Petru chiopul, care venise ca un Domn de împciuire

rlup zilele crunte ale «cumplitului» Ioan-Vod, scoase în

1578 pe Anastasie, Mitropolitul acelor zile de prigonire

pentru biserici, care Anastasie se compromisese din nou

râmâind pe lâng usurpatorul Ioan Potcoav, i puse în

locu-i pe Teofan, întors din adpostul lui ardelean *. La

Roman, dup plecarea din Moldova a lui Eftimie Arde-

leanul, care nu va li ateptat s deâ ochii cu Domnul tri-

mes de Turci, pstoria Evstatie, care se întâmpin dela

1577 înainte 2
, la 1584 urmându-i Agafton. La Rdui,

dup trectorul Dimitrie, numit de Despot si fugar înaintea

lui Alexandru Lpuneanu întors 3
,
i dup lsaia, care nu

putu s rmâie mult vreme i e artat ca fost episcop înc
dela 1580-1,— diplomatul in ras al lui Ioan-Vod se fcuse

i Ureche, p. 232; Arch. ist., 12, p . 27, no. 2W.
2 Melchisedec, Chron. Rom., I, pp. 213-6.

1 Hurmuzaki, XI, p. 72, no. cix.
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acum un schivnic fr legturi cu lumea 1— , fusese pus un fe-

cior de boier. Era dintre neamurile cele mari ale terii i, pe

lâng aceasta, avuse de mam pe o rud a Doamnei Ruxanda.

E Gheorghie Movil, ai crui frai, Ieremia i Simion, aveau

rosturi însemnate pân s capete chiar coroana terii 2
.

Lâng Teofan stteau astfel doi clerici fr învtur mai

înalt, dei Gheorghie Movil învase la Pobrata, mnstire
nou, de crturari 3

. Btrânul Mitropolit însui nu rmase
mult vreme în Scaunul su arhipstoresc. Petru-Vod fii

înlocuit la 1579 de Iancul Sasul, fiul lui Petru Rare cu

o luteran din Braov, i acest nou stpânitor nu se putu

înelege cu Vldicii i nici cu boierii notri. Gheorghie Mo-
vil zidise o mnstire nou, a Suceviei, i, supt cuvânt

c merg s sfineasc acest lca de închinare, aezat sus,

în Bucovina de astzi, Teofan, împreun cu episcopul de

Rdui i cu toat rudenia acestuia, fraii Movileti, cum-
natul lor, Balica, i prtenitorii neamului, trecu în Polonia

(4581). într'un act din anul urmtor, Teofan e pomenit ca «fost

Mitropolit» 1 i, firete, «fost episcop» e i Gheorghie Movil 4
.

Pe urma acestei pribegii, în fruntea creia stteau mcar
doi din cei trei episcopi, se prbui Scaunul de Domnie
al celui de-al doilea eretic care izbutise a cpta stpânirea

Moldovei. Astfel scp ara de ruinea Cârmuirii printr'un

cSas, de lege luteran», care «cretintatea cea dreapt n'o

iubiâ», ci se va fi lcomit i el, culegtorul de dijm din

vite i ucigaul de boieri, la averea Bisericii ca i Despot ori

Ioan-Vod cel Cumplit 5
. Teofan se întoarse in ar în acelai

1 Melchisedec, o, c. pp, 210-2.

* Wickenhauser, Radautz, pp. 46-7.

» Candela, IV, 4885, p. 447.

4 Hurrauzaki, XI, p, 2, unde se arat celelalte izvoare. V., tn deosebi,

Kozak, in Archiv fur slavische Philologie, XIV i observaiile pr. D.

Dan, fn Candela pe 4907, n-r jubilar,— i fn ediie separat.

« lbid.

« Ureche, p. 234.
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timp cu Gheorghe de Rdui ; la 44 Septembre 4582 el se

afla lâng Domn în tabra dela Tuora 1
; actul din Oc-

tombre 4583, în care fostul Mitropolit Anastasie e în fruntea

clerului moldovenesc, dând lui Petru-Vod binecuvântarea

trebuitoare pentru ca egumenul Mihail de Moldovia i ur-

maii lui s-1 pomeneasc,— trebuie s fie ru datat *. i la

8 April 4585, Anastasie se afl ca a fost Mitropolit», pe când

Teofan sttea în Scaun la 40 lanuar si 28 Februar 4586 8
.

Li 20 Decembre 4587, in sfârit, cârja de Mitropolit o inea

Gheorghie Movil însui, în al crui Scaun episcopal dela

Rdui venise acum arhimandritul din Râsca, Ghedeon 4
.

Domnia a doua a lui Petru chiopul inu nou ani de

zile, i ea înseamn începutul infiltraiei catolice.

CAP. II.

Propaganda catolic a Iezuiilor poloni în Moldova.

într'un act de sigur autentic 6
,—i titulatura lui Alexandru-

Vod de Domn i prin mila Sultanului turcesc i a Vizi-

rilor se mai întâlnete, i la Mihnea-Vod, care, intr'o scri-

soare ctre Braoveni, îi zice : «i cu norocul Domnului
nostru, cinstitului împrat»6— , datat din Iai ; 24 Mart 4565,

Alexandru Lpuneanu recomanda pe fiii si ctre Puterile

apusene, dac ar fi ca ei vre-odat, neputând cpta Domnia

1 Arch. ist., 1 i, p. 144, no. 209.

2 Wickenhauser, Moldowiza, pp. 90-1.

s Arch. Stat., Pngrai, I, 4, 6, III, 3; Wickenhauser, Moldowiza,

pp. 91-2.

4 Hurmuzaki, XI, p. lui.

5 Hurmuzaki, II, p. 532.

9 Bogdan, Relaiile, p. 287, no. cxli. Vornic-Mare erâ la 1565 In

ader Zbiare, Ionaco Zbiare, care a fost tiat de Ioan-Vodâ cel Cumplit ,

Sbierea, Familia Sbierea Cf. i Pretendeni domneti, p. 9, nota 1.
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dela Poart, s mearg pentru ajutor Ia Curile din Frana

i Anglia, sau la dogele Veneiei. De atunci înainte legtu-

rile cu Apusul latin, ale pretendenilor, tot mai muli, s'au

îndesit necontenit. La 15 Iunie 1589 se îndreptau din Su-

ceava, câtre Papa, struine pentru tefan-Vod, unul din

fiii btrânului Lpuneanu, din partea fostului Mitropolit

Anastasie,— care e pomenit, cum am vzut, i pân pe la

1582 ca liind în preajma Domnilor, pe cari-i binecuvinteaz \

i a unui Grigorie, episcop de Roman, poate supt Iorm-

Vod 2
. Amândoi Vldicii se plâng de robia turceasc, de

slbiciunea Domnului, care, liind din mijlocul dinastiei

muntene, e calificat de «strin i venetic», de Turcii, Grecii,

Ungurii» — de straj— «i Muntenii», de cari e încunjurat.

Cu aceast scrisoare a lor, tefan-Vod, având cu dânsul

i câiva boieri tineri, se duse, prin Veneia, la Roma, de

unde cpt atâtea recomandaii câte trebuiau ca s-i în-

curce toat viata, pe care o bnuim a li fost scurt 3
,

La aceasta dat, Moldova oficial fusese apropiat de ca-

tolicism prin silinile unui strin, care fusese sprijinitorul

la Constantinopol i apoi sfetnicul lui Ianeu-Vod i pe

care Petru-Vod îl primise dela înaintaul su, fcându-1

emra i cpitan de Lâpuna i încredinându-i, ca unui

Postelnic, legturile terii sale cu Cretintatea vecin. Brui,

un Albanez italianizat, de lege apusean, care doriâ apoi

pentru dânsul i liul su anume rspltiri dela Roma, se

înelese cu arhiepiscopul catolic de Lemberg, I. D. Soli-

kowski, cu Warszewiecki, rectorul Colegiului iezuit din

Lublin, cu cardinalul Anibal de Capua, pe acel timp nunciu

pontifical în Polonia, i cu legatul Aldobrandini i începu

s ajute ptrunderea legii apusene în Moldova.

în împrejurri pe care nu le cunoatem, dup un lung

i Vezi mai sus, j>. 188.

2 Uurmuzaki, Iii i, pp. 125-6.

» Gf. Pretendeni domneti, pp. 50-1
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ir de episcopi titulari poloni, cari nu vzur niciodat

Moldova i de gardieni ai mnstirii din Bacu, a cror
serie se încheie la 4572 \ Ieronim Arsenghi, Grec unit din

Chio8, care avea muli compatrioi printre negustorii din

Iai, fu ales episcop latin al Moldovei 2
, acordându-i-se i

situaia mai înalt de «vicariu apostolic». I se ddu ree-

din la Bacu, unde, de mult vreme, perise orice urm a

yechiului centru catolic. Arsenghi, Brui i Petru-Vodâ

însui, care inuse pe o fat a lui Gherepovici din Ardeal,

calvin ori catolic, Elena 3
, trimeser, înainte de Iunie 1587,

scrisori ctre Solikowski, întiinându-1 c propaganda ca-

tolic poate fi deschis 4
. Fr mult zbav sosiau în Sep-

tembre scrisorile de mulmire din partea Papei. în pri-

mvara anului 1588 se fcuser oarecare progrese : Iezuii fu-

seser aezai în Iai i prile vecine, cum e Cotnarul, unde

li se ddu i din vinurile domneti B
, iar Franciscani se

aflau rspândii în satele dela munte, avându-i mnstirea
în Bacu,— la dregerea creia lucra Arsenghi, aezat pân
atunci in cmrile de lemn de lâng biserica Sf. Nicolae—

,

cu venituri în satul vecin Trebe 6
.

Ce însemna aceast ocrotire a catolicismului de un biet

Domn moldovenesc cu multe nevoi i cu puin minte,

arat scrisoarea lui Petru-Vod, trimeas la 4 -iu lanuar

1588 Papei : gseti într'insa, pe lâng multe complimente

umilite, i fgduiala c,— împciuindu-se Polonia tulburat,

unde el însui râvnise, o clip, s fie rege 7
,
i, firete, rege

1 Studii i doc, I-II, pp. xxxix, 154.

2 Vescovo chiamato di Moldavia ; cf. Hasdeu, Doc. din Bibi. dovio-

pamfilian, in Columna lui Traian, VII; Mon. Slav. Merid., XVIII,

p. 3 i urm.
8 Harmuzaki, XI, Prefaa.
4 Przezdziecki, Listy Anibala z Kapui, Varovia, 1852 ; traducere in

Arch. ist., II, p. 22.

h Harmuzaki, III, p. 100.

6 Ibid., XI, p. lxii; III, p. 116, no. cm.
7 Ibid., XI, pp. lix-lx.
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catolic,— va trimete soli la Roma pentru «srutarea picioa-

relor», se vorbete mai ales de «reformarea Bisericii catolice

aici în tara noastr, a Moldovei» *.

In satele locuite odinioar de erani buni catolici

ptrunsese husitismul veacului al XV-lea, apoi Ioan-

Vod Despot fcuse «reformaie» în sensul lui, i poate

chiar, acum de curând, Iancu-Vod luteranul va fi lsat

urme de râvna sa pentru legea cretin «curat». Un vestit

printe iezuit, care vizit Moldova între 1582 i 1586, gsi

biserica vechilor catolici ieeni plin de steaguri i pietre

sculptate cu steme i având drept preot pe câte un cleric

luteran in cltorie 2
; el nu putu s rmâie, dup dorina

puinilor credincioi, cari fgduiau s-i capete dela Domn
numirea de episcop, pentru restaurarea catolicismului 8

. Când

agentul papal între Slavii dela Rsrit, preotul Alexandru

Comuleo sau Komulovic, trecu prin ar, el cpt dela Petru*

Vod porunca de a nu se mai primi predicatori luterani

supt amend de o sut de boi pentru fiecare comunitate 4
.

Aceste msuri vor fi avut succes în orae, dar satele

trebuiau aduse acum la catolicism, urmându-se lucrarea

de recucerire pe care, înc de supt Bogdan fiul L-
puneanului, o începuse, la Hui i Roman, un preot diDj

Trotu, Mihai Tabuc, puind-o supt ocrotirea episcopului]

de Camenia 5
. Erau s fie îns lsai în pace, neaprat,

acei muli catolici, din Iai i de aiurea, Raguzani, Chioti

. a., cari trecuser la legea terii
6

. Aezrile dela

sritul Siretiului cptar preoi dintre Iezuii, pe

Franciscanii erau s serveasc pe cele de ctre munte,

sericile drâmate se fceau din nou în toate aceste vecii

i Ibid., IU, p. 98 i urm.

2 Ibid^ XI, p. 116.

* Ibid., p. 117.

* Ibid.

« Ibid. f H«, pp. 098-9.

* Ibid., XI, p. 116.
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adposturi ale catolicismului reprezintat de Unguri i Ger-

mani, în numr de 15.000, dup socoteala lui Brui 1
.

Brui, care cerea i Bernardini, miliie catolic nou, pentru

a duce lupta cu i mai mult izbând, voia pentru sine

un titlu ca acela de «procurator i aprtor al catolicilor

împotriva ereticilor», adec a «ereticilor din Ardeab, spune

el în aceiai scrisoare *, a «ereticilor din Ardeal i celor ger-

mani», cum se vede în alt scrisoare cu aceiai dat 8
. C

Petru-Vod pusese scrisorile Papei la frunte, dup datina

rsritean, nu însemna de loc, cum credea Solikowski,

c el a declarat astfel pe Prea Sfântul Printe ca «adev-

rata cpetenie a Bisericii întregi i motenitor al Sf. Petru» 4
,

si astfel bucuria aceluiai c a fost câtigat pentru catoli-

cism neamul care a dat pe tefan-cel-Mare, «puternicul

Domn, biruitor al Turcilor, al regilor Poloniei i Ungariei?,

i care se coboar dintr'o «colonie italian», erâ puin cam
pripit 5

.

Speranele de rspândire a catolicismului în prile noastre

erau îns foarte vii, intr'o vreme când i Petru Cercel,

Domnul muntean fugar, scpat din temnia Hustului ma-

ramurean, se afla la Roma, fcând tot felul de protest fi

«lespre sentimentele sale de veneraie pentru «cpetenia cre-

tintii» 6
. La 3 Septembre din acelai an 1588, Warsze-

wiecki însui, cu doi tovari, Ioan Kunig i Justus Raab,

Iezuii amândoi, se înfi lui Petru-Vod în tabra dela

uora, unde acesta se afla de teama ciumei. Domnul Mol-

dovei primi cu plcere o carte cu icoane i se învoi la ri-

dicarea unui seminariu catolic, cu cheltuiala prinilor ie-

zuii 7
. In chestia religioas el nu fgdui îns mai mult

i lbid., III, p. 100.

* Ea poart data de 14 Ianuar 1588 ; l c.

9 lbid., p. 101, no. lxxxvii.

4 lbid., p. 103 ; scrisoare din 28 Februar 1588 ctre Pap.
* lbid.

* Scrisoare a lai din l-iu Iunie 1588, ibid., pp. 105-6, no. xcr.

* Arch. ist., 1 1, pp. 174-5, no. 257.

13
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decât c va goni pe strinul care nu va prsi eresia i va

scoate chiar din rândurile strjii sale de Unguri 1 pe ere-

tici, — ceia ce se i fcu supt ochii Trimesului engles la

Poart, Hareborne, care tocmai strbtea Moldova 2
.

Warszewiecki i tovarii si rmaser în ar. Ei primir
scrisorile de rspuns ale lui Petru-Vod ctre Papa, in care

Domnul asigura c i Vldicii si lucreaz de fapt pentru

stârpirea ereziei protivnice catolicismului. Brui însui i,

cu el, Ieremia Movil, fratele Mitropolitului, care avea

cele mai mari simpatii pentru Poloni i toate ale lor, mer-

ser în solie peste Nistru, ducând i scrisori ctre nunciu 3
.

Ei aduceau cele mai bune tiri despre înaintarea misiunii

iesuite i a celei franciscane ; Warszewiecki, a crui plecare

o- ceruser Franciscanii, alctui un memoriu în care se arta
c Patriarhatul constantinopolitan, de care n'ar voi s mai
tie Mitropolitul Gheorghe, e ca i desfiinat, pentru c Pa-
triarhul Ieremia pribegete prin Rusia arului, pe când Sul-

tanul a fcut moschee din biserica lui patriarhal i cere

105.000 de galbeni ungureti dela cine vrea aceast situaie 4
.

S'ar putea câtiga Biserica Moldovei, îngduindu-se numai ritul

grecesc i mai departe, i tot aa s'ar dobândi i ara-Ro-
mâneasc, al creiaDomn aremam catolic : supt el, adugim,
înainte ori dup misiunea lui Alexandru Komulovic sau
Comuleo B

, luteranismul fu scos din Târgovite prin silinile

unui misionar cretan 6
.

Un bun seminariu pltit de Papa ar fi potrivit pentru
ca s aduc foloase aa de mari. Era vorba de un Colegiu,

de tiprirea unor calendare i de introducerea cu timpul

chiar a stilului nou, abia primit în Apus. Deocamdat Ie-

zuiii din misiunea polon i alte cinci persoane dintre aceia

1 Cf. Fourquevaux, în Acte i fragmente, I, p. 37.

2 Hurmuzaki, III, p. 108, no. cxiv
; p. 122, no. cvu.

8 Ibid., p. 110 i urm.
4 Ibid., pp. 120-1 ; XI, pp. lxiii-iv.

5 V. mai sus, p. 192 i Bârbulescu, Cercetri istorico-filologice, p. 81.
« Studii i doc, M, p. 416.
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pe cari-i gonise dieta ardelean, se aezar la Roman, în-

cepând, la rândul lor, opera de convertire 1
; ei ndâjduiau

s ispiteasc aici clientela lor colar din ara pe care tre-

buiser a o prsi *. Erâ s se înceap în postul mare al

anului 1589 opera de predicare i convertire, i Brui simiâ

pentru Moldova nevoia unui episcop, sufragan al Lember-
gului, înlocui lui Arsenghî (Arsengo), disprut fr s putem
ti cum 8

. La 2 Februar 1589, «Ungurii, Saii, Leii i cei de

alt neam cari sânt de legea Papei» în Iai, Cotnari, Hârlu,
Vasluiu, în Roman, Piatra si satele ungureti erau îndemnai
cu hotrâre s se întoarc la vechile lor obiceiuri, s pos-

teasc i s-i dea copiii la coal 4
. Solikowski cpt, în

August, sarcina de a ocroti, controla i îndemna Biserica în-

temeiat in Moldova, ca <tsuperintendent general i special»

<10 August 1589) B
.

Moartea lui Sixt al V-lea nu distruse rezultatele ce se

câtigaser pân atunci. în zdar mai amintiâ Brui noului

Pap, la începutul anului 1591, de Biserica latin a Moldovei 6
.

Acesta n'o trecuse cu vederea, ci numise, în 1590, pe pro-

vincialul franciscan al Candiei, Bernardo Querini, ca episcop

pentru amândou erile noastre, cu titlul de Arge, înviat

pentru dânsul 7
. Nu era vorba îns nici acum s se încerce

cucerirea Românilor chiar, din Moldova i ara-Româneasc

;

Însui episcopul întiina pe Domni c e trimes numai pentru

<cei ce triesc dup ritul latin (alia latina)* 8
. Querini zbovi

îns mult timp la Roma i Creta ; el nu porni decât în 1597 •.

* Hurmuxaki, III, p. 123.

* Ibid^ XI, p. lxiv.

» Ibid.

4 Ibid , pp. lxiv-v.

6 Ibid., III, p. 126; pp. 128-30, n-le cxiii-iv.

6 Ibid., III, p. 141 i urm.
7 Ibid., III, p. 545. Pentru întâia creare a diecesei, mai ve*i Conv.

Ut. pe 1904, p. 415.

8 Ibid., p. 545.
, \

* Ibid.

DigitizedbyG00gle



196 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Gând Petru-Vod prsi, în August 1591, Moldova, de

frica urgiei turceti, rostul catolicismului la noi se încheiase

de fapt, dar numai dup ce se înapoiaser Romei sufletele

de Unguri i Sai care fuseser un timp înstrinate de dânsa.

Iar Petru-Vod, care ducea cu sine cele dou Psaltiri i
Praxiul în românete,— tipriturile lui Coresi 1—

,
i care, tot

odat, vorbiâ, în surgunul su, de marele dor ce are de a cer-

ceta Roma i de a sruta piciorul Papei— numai s se vad
scpat din Tirolul bnuielilor i prigonirilor în Italia liber! —

,

îi avea lâng el pe Mitropolitul Gheorghie, pe preotul Teo-

dosie Barbovschi, pe un alt preot grec, i n'aveâ de gând

e se fac, acum la sfâitul vieii, catolic. Trupul lui a fost

îngropat de aceia,— in 1594 — , nu în biserica însi a Fran-

ciscanilor din Bozen, ci, ca i al Doamnei sale, Rusoaica

Irina, afar, lâng zid a
. Numai fiul lui Petru, botezat orto-

dox, probabil de Mitropolitul Movil, fii adus la legea Apusuluir

în Colegiul Iezuiilor din Innsbruck i s'a învrednicit, murind

pe pragul tinereii, de o înmormântare în biserica paro-

hial din acel ora. Dar el era acum un strin, a crur
credin i ale creia fapte nu mai priviau Moldova.

Querini declar formal la 1599, când se ailâ la Romar

ateptându-i întrirea, c Mitropolitul Gheorghie Movily

om lipsit, de alminterea, de orice cultur bisericeasc sau

profan,— în Tirol Nemii îi bteau joc de dânsul, f-
cându-1 cbivota 3 — , nu recunotea de fapt pe niciun Pa-

triarh, aâ încât cu vorbe bune, din. partea Papei însui, i
cu îndemnuri pe lâng fratele su Ieremia, ajuns Domn în

August 1595, cu ajutorul i supt ocrotirea statornic a Po-

lonilor, ar putea fi câtigat pentru ascultarea de Scaunul

roman 4
.

1 Ibid., XI, p. 555.

2 lbid., p. 451, no. dxgv. V. Iorga, O familie domneasc în exil, ia

tBiblioteca pentru toi».

8 Hurmuzaki, II, p. 526.

* «Benclrâ T?ia Moldavo del rito greco , non conosce per supe-

DigitizedbyG00gle



LEGTURILE BISERICII MOLDOVENETI 497

CAP. III.

Legturile Bisericii moldoveneti cu Patriarhia

constantinopolitan.

In adevr, dac supt Mihnea-Vod, care primiâ pe tri-

«mesul clugrilor dela mnstirea Vlatadonului din Sa-

lonic i li ddea 2.500 de aspri 1
, Biserica muntean pare

s fi avut legturi neîntrerupte cu Scaunul patriarhal din

Capitala împriei,— Moldova din vremea lui Petru chiopul

i a urmailor si, pan la sfâritul dinastiei iubitoare de

cretini i îngduitoare de catolicism a Moviletilor, arat s
fi avut numai afaceri politice cu unii dintre clericii cari se bu-

curau de mai mult trecere la Constantinopol. Astfel Patriarhul

Ieremia scrise cVldici» Gheorghie la Bozen pentru a-1 în-

demna s grbeasc plecarea lui Petru-Vod, cruia i se va

cpta din nou stpânirea Moldovei 2
,
i se îndrepta ctre

Domnul fugar însui, «fiul sufletesc iubit al Smereniei Lub,
dându-i ndejdi de inoirea Domniei 3

. Dovezi îns despre o

adevrat ascultare de Patriarhia ecumenic în cele bise-

riceti n'avem de spre partea Moldovenilor.

Domnul Moldovei ca i al erii-Romneti, primiâ in Con-

stantinopol miruirea din partea cpeteniei recunoscute a orto-

doxiei, care-1 priviâ ca pe un fel de urma, slbit, umilit i trimes

în eurgun departe peste Dunre, al împrailor «bine-cre-

dinciosb si «de Dumnezeu încununaii) ai trecutului bizantin

:

riore ii Patriarca di Constantinopoli, ne altro Patriarca d'Oriente, e

con molta facilita si potria ridurre alia debita obedienza di V. S. Beati-

tudine et della Santa Sede Apostolica, quando V. Santitâ si degnerâ scri-

verli quattro parole, dopo che scriverâ al prencipe suo fratello, haven-

domigiâ proraesso d'unirsi mecoi, etc. Ibid., III. pp. 540-7.

1 Contribuii la Istoria Munteniei, în tAn. Ac. Rom.», XVIII, p. 38.

2 Hurmuzaki, XI, p. 313, no. cgccxli.

' lbid., pp. 370-1, no. dxvi.
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Înaintea tinzii bisericii care se învrednicete de slujba Ecu-

menicului, el e întâmpinat, în ziua sfinirii sale, de înalii»

demnitari ai Curii patriarhale i de MitropoJiii se se în-

tâmpl a fi în Constantinopol sau se afl statornic în Si-

nodul «Bisericii celei mari*. în naos îl ateapt Patriarhal

însui, i Scaunul împrtesc e gtit pentru a primi pe
singurul stpânitor cretin ce a mai rmas în Rsritul or-

todox. Ecteniile ce se cânt îl preamresc întocmai cum
se preamriau odat împraii Romei celei nou, urându-i-se

«prea-cucernicului, prea-seninatului i prea-înnlatului nos-

tru Domn putere, biruin, trinicie, sntate i mân-
tuire*, precum i orice biruin asupra dumanului *. Dup
ungere, Voevodul asculta o cuvântare patriarhal, în care

era sftuit s fie drept, s-i cârmuiasc bine ara i cs
apere Biserica*, al crei ocrotitor firesc este, în lipsa, mcar
pentru câtva timp, a unuia mai mare decât dânsul 3

. Dar
niciun Mitropolit moldovean i, pnâ la Mihai Viteazulr
— când, pentru scurt vreme, datinele vechi se întoarser—,

niciun Mitropolit muntean, nu trebuia s-i capete cârja dela

Constantinopol, nici mcar s mearg ori s scrie acolo

pentru o recunoatere care nu se mai socotiâ de nevote.

Totui, mai mult din lips de bani decât din sim de

mândrie, Patriarhia constantine)politan avea nevoie de e-
rile dunrene, care o uitaser aa de mult. Cu acest gând
venise în Moldova lui Alexandru Lpuneanu, la 1561, pa-

triarhul Ioasaf 8
, care se afla în ar la l-iu Ianuar din acest

an, luând parte,, de sigur, i la punerea temeliilor mns-
tirii Slatina 4

. Pentru aceia venise în prile noastre, bine

primit i în Bucuretii lui Mihnea-Vod i în Iaii lui Petru

chiopul, Patriarhul strângtor de pomeni Ieremia 6
. Afac£-

i Cantemir, Descr'yptio Moldaviae, p. 48 i urm.
* Ibid.

9 Bogdan, Cron. mold., p. 11.

* Inscripii, I, p. 45.

* V. mai sus, p. 148.
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rile Patriarhiei rmaser în seama «dasclului», a lui Ni-

chifor Parhasios, «cântreul, vicariu patriarhal, a crui mân
se dovedi prea darnic pentru Vistieria aproape secat a

Ecumenicului flmând. Nichifor îngriji, dup întoarcerea

Iui Ieremia, de interesele lui Aron-Vod al Moldovei, i prin

struinile lui Petru Cercel îi afl sfâritul în apele Mrii.

La 1593 el ar fi împiedecat, dac este s-1 credem, planul

lui Sinan-Paa, Marele-Vizir, de a face paalâcuri din erile

noastre *.

Dela 1592, «dasclul» era «exarh patriarhal», mai ales

pentru erile de peste Dunre, pe care Ieremia le credea

cltigate prin cltoria lui. El se îndrept deci ctre prin-

cipate în anul de mare primejdie i strlucit glorie 1595,

pentru a pune stavil catolicismului, care se întriâ între

Latinii vechi, supui Domnului Moldovei i care, prin în-

grijirea lui Solikowski i Warszewiecki, prin Colegiile din

Vilna, Lemberg i Polock, în sfârit prin sprijinul noului rege

polon Sigismund al IH-lea, care voia s se arate un cât mai

bun catolic, cptase acum sulletele celor mai muli dintre

Rutenii ce triau supt puterea regelui Poloniei, i procla-

mase chiar aceast convertire in sinodul inut, cu opt

Vldici rui, la Brzesk, în ziua de 12 Iunie 1595 2
.

Nichifor se ateptase s gseasc la noi linitea trebui-

toare pentru a se inea un sobor de întrire a ortodoxiei.

Dar el veni odat cu ostile cotropitoare ale lui Sinan i
vzu cu ochii si mnstirea lui Alexandru-Vod i a

fiului su Mihnea, «mnstirea de crmizi de lâng Bu-

cureti*, prefcut In moschee i cuprins, cu cimitir cu

tot, în «palanca* nou de aprare, pe când întreg oraul

1 Nichifor dasclul, in «An. Ac. Rom.», XXVII, pp. 3-5. Cf. mai sus,

p. 148-9.

' 2 Engel, Gesch. der Kozaken, pp. 76-7. îmi lipsete studiul lui Schir-

mer, Zum Martyrium der Uniaten in Galizien ; «Kevue internaio-

nale de Th^ologie», X (1902), ca i alt articol al aceluiai, ibid., 1004.

Rezumate In Chrysostomos A. Papadopulos, Oi Kaxp'.apx%'. •Isposo/.'^uuv

;

Ierusalim, 1907, p. 26 i urm.
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era încunjurat de întrituri ce purtau în bastioanele lor

tunuri 1
. i la Târgovite el a fost poate martur al stricrii

unor biserici de ctre Turci 9
; la Sf. Nicolae se vede i

astzi Însemnarea c zidirea a fost «spart la Sinan-Paa>;

Mitropolia a adpostit pe hogea Islamului fâcându-i rug-
ciunea 8

. Totui, cltorind rpede, «dasclul» ajunse la Iai

înainte de intrarea lui Zamoyski cu ostile lui polone în Mol-

dova, pe care Cancelariul i Hatman o smulse ctre sfâritul

lui August de la noul Domn al ei, tefan Rzvan, pus de

Ardeleni tocmai pentru a fi o stavil în calea Polonilor ca

i în a Turcilor 4
.

La sinodul din Iai (47 August 4595), pentru înfrânarea

propagandei catolice în inuturile ruseti i romaneti, se

adunar poate episcopii ruteni cari protestaser la 4-iu Iulie

precedent împotriva actului de Unire dela Brzesk, Ghedeon
Balaban, episcop de Lemberg, i colegul su din Przemysl

;

ei erau sprijinii de Cazaci, cari se i ridicar în arme asupra

Polonilor, la 1592, supt Kosinski, i la 1595 din nou, supt

Lobod i Nalivaico 6
. Se vor mai fi adunat Vldici, poate

moldoveni : Moldova avea ca Mitropolit pe Mardarie

Afar de acetia toi, ara-Româneasc era reprezintat

prin Mitropolitul Mihail, care luase locul lui Eftimie, scos

de Mihai-Vod, de sigur pentru trdare în încheiarea tra-

tatului cu Ardelenii 8
.

1 Hurmuzaki, Supl. II 1
, p. 360 i urm.

2 Cf. Inscripii, I. p. 403 ; II, p. 89.

9 Hurmuzaki, l. c.

* Ib'id.

6 Engel, l. c.

6 Eftimie e pomenit in acesi tratat. Astfel trebuie Îndreptate deci cele

spuse la pp. 147-8. Actele sinodului din Iai le-a tiprit Petruevici, in

culegerea sa Acti otnosatiesia c istorii zapadnoi Rui 1568 goda,

pp. 127-8 (cf. Melchisedec, in An. Ac. Rom., III, pp. 28-9) : ndjduiesc

s le pot reproduce In anexele acestei cri, opera lui Petruevici ne*

gsindu-se in bibliotecile noastre publice.
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m

S urmrim întaiu istoria Mitropoliei moldovene în aceti

jni. Gheorghie Movil fugise în Apusul catolic, împreun cu

Petru chiopul. Aron-Vod trebuise astfel s dea terii un

nou Mitropolit, i pentru aceasta el ridic la cea mai înalt

treapt a ierarhiei bisericeti moldovene pe Vldica Agafton

de Roman, care se retrase pe urm, aezându-se în m-
nstirea Moldoviei, de unde scria ctre Bistrieni, între

1601 i 1604, «Vldica Agafton de ara Moldovei» *. Pentru

Scaunul din Roman alegerea lui se opri asupra unui cleric

cunoscut i pân atunci, Nicanor, care a zidit vechea m-
nstire din deal dela Agapia, mnstire astzi în ruin ; o

povestire târzie tie s spuie despre înrudirea dintre acest

Nicanor, care e pomenit la 28 Februar 4592 într'un act

domnesc de mrturie 9
,
i Aron-Vod, «fiindu-i nepot Mi-

tropolitului» 3
; Domnul se ddea drept fiul lui Alexandru-

Vod Lpuneanu, i, dac mrturia legendei puse în scris

de Neculce e adevrat, ar urma c Nicanor era fratele

femeii cu care Lpuneanul a avut pe acest norocos copil

din flori 4
. Nicanor prin singur înfiarea sa mânioas ar

fi silit pe nepot s fug peste muni când fii descoperit c
umbl pe la o mnstire de clugrie, i o stânc tiat pentru

fi ge face drum prin ea ar fi pomenind, printr'o pisanie,

azi tears, întâmplarea acestei fugi. Nicanor ar fi stat, dup
o alt versiune a povetii, ca stare al Agapiei înc din

zilele Doamnei Elena a lui Petru Rare, ucis apoi de L-
puneanu, i s'ar fi adpostit ca schimnicul Nil, dup ce

prsi Scaunul arhipstoresc al Moldovei, in locul de unde

1 Agafton ca Mitropolit la 28 Februar 1502; Iorga, Bel. corn. cu Lem-
bergul, I, Bucureti, 1906 (din «Economia Naional»), pp. 75, 112;

ca raazil, Doc. Bistri[ei, I, p. 3, no. v ; alt scrisoare a lui, mai târzie,

tot din mnstirea Moldovia, probabil din 1621, fiind vorba de mer-

gerea Domnului la Sultan, ibid,, p. 13. O hotrâre judectoreasc a lui

Agafton, in [Al. Lpdatu], Documente româneti, Bucureti, 1907, I,

p. 7 fi urm., no. 9.

a Relaiile cu Lembergul, p. 75; cf. ibid., pp. 112-3.

• Studii i doc, III, p. 38.

1 Se spune mai departe c Nicanor veniâ «unchiu» lui Aron ; ibid.
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i se începuse rostul de cârmuitor bisericesc 1
. De fapt, e

e artat ca cfost episcop» într'un act al lui Petru chiopul,

din 4 Ianuar 1586, privitor tocmai la mnstirea Agapia*.

Aron îl chiam a doua oar la episcopie, unde se afla la 10

August 1594 3
. De acolo trece, pentru scurt vreme, la Mitro-

polie, iar apoi se ascunde la Agapia, care a fost, pân aproape

de noi, mnstire de clugri, i nu de clugrie : acolo se

întâmpin, într'un document nedatat, «Nicanor biv Mitro-

polit» 4
. Mormântul lui, care nu se mai poate deosebi astzi,

ar fi tot în acel ultim adpost al su 6
.

La 10 August 1594, Mitropolia Moldovei o avea un Mi-

trofan, de obârie mnstireasc necunoscut: el întrete

un act de danie ctre mnstirea Pobrata, alturea cu

«Nica» dela Roman i cu episcopul de Rdui, Mardarie*

urma al lui Ghedeon 6
. Spre sfâritul anului, el merse,

împreun cu Vornicul Crâstea, la Curtea împrteasc,
pentru a face declaraia de supunere T

. La 7 April din anul

urmtor, el arat Bistrienilor din Ardeal, unor vechi prie-

teni,— ceia ce ar dovedi c el fusese egumen la vre-o m-
nstire din munte— , c Domnul su, prietenul cretintii,

se lupt de sârg împotriva pgânilor, «dumanii Iui Hristos*,

ucigând, acum în urm, la Smil sau Ismaîl pe toi apr-
torii ca si pe toi locuitorii acelei ceti nenorocite 8

. To-

varsul de gânduri rzboinice ale lui Aron-Vod si co-

respondentul Sailor din Bistria nu pstr cârja decât

pân în acele zile din Maiu urmtor, când Domnul su fa

rsturnat de Ungurii din straj i dus în Ardeal, unde

si muri.

1 Legenda spune c Aron, ca s se rzbune, ar fi cscopitt pe Nicanor,

care prin aceasta ar fi fost adus a prsi lumea cu totul.

2 Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 216-8.

« Hurmuzaki, XI, p, 905.

* Bibi. Ac. Rom., doc. lxx, 166.

6 Cf. i Melchisedec, Notie, pp. 30, 48 i urm.
• Wickenhauser, Radautz, p. 19.

7 Hurmuzaki, XII, p. 24, no. lviii.

« lbid., p. 40, no. lxxxix.
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tefan Rzvan, urmaul din mila lui Sigismund Bâtbory

al lui Aron, îi fcii alt Mitropolit, pe Mardarie de Rdui,
i, astfel, acesta sttea alturi de Mibail al Ungrovlahiei în

fruntea Vldicilor strâni la Iai pentru a împiedeca silin-

ile spre Unire ale misionarilor catolici.

Hotrârile sinodului din Iai nu ni s'au pstrat, dar pu-

tem bnui lesne cuprinsul lor. Ele nu fur îns aduse la

îndeplinire, cci un Domn ca Ieremia Movil, care înlocui,

înc în August 1595, pe tefan-Vod, nu putea s aib o

direcie ortodox prea strict, odat ce fcea parte dintre

sftuitorii lui Petru chiopul, odat ce era fratele Mitro-

politului Gheorghie, îngduitorul i curtenitorul catolicilor,

odat ce, acum în urm, ajungea unde nu visase vre-o dat s
ajung, prin armele lui Ioan Zamoyski, Hatmanul Poloniei.

Poate c Mardarie prsi Scaunul su arbipstoresc înc
dela venirea în Domnie a Ieremiei : oricum, acesta nu-1

putea suferi mult timp în preajma lui.

în curând se inu un al doilea sinod împotriva propa-

gandei latine, dar nu în Moldova, care nu fu nici repre-

zintat la dezbaterile cele nou, ci în oraul Brzesk, care

fcea parte din stpânirea prinului de Ostrog, Constantin

;

acesta, un prieten al lui Mihai Viteazul, fcuse in Capitala

sa o tipografie, care ddu Biblia slavon din 1581 \ i o

coal mai înalt, la care chem ca director pe Meletie

Smotricki din Carnenia i pe acel Gheorghe Palamede, din

Creta, care a cântat în lungi versuri greceti palide a vitejiile»

lui Mihai Viteazul *. La el se adposti i un Mitropolit grec,

Pafnutie 3
. Nichifor dasclul, care fusese închis câtva timp

de Ieremia, pentru c ar fi spionat în folosul Turcilor, la

Hotin, alerg i el la acest mic centru al ortodoxiei celei

i Engel, l. c.

* Lcgrand,* Dibliotheque grecque vulgaire, voi. ultim. Cf. Ist. Ut.

rom. în secolul al XVUl-lco, II, p. 609.

8 «Paphuntinust; Nichifor Dasclul, p. 14.
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mai sigure i mai hotrâte. Planul lui Ieremia-Vod de a-1

prinde din nou cu ajutorul Polonilor, plan artat în scri-

soarea lui dela 18 Iunie 4596, rmase zadarnic *. Cât pri-

vete pe Mardarie, fostul Mitropolit moldovenesc era în

1602 egumen în inuturile gzduitorului su, la mns-
tirea Sf. Gheorghe din Drohobycz, i fcea nego prin ne-

potul su, Grecul Dimitrie Georgiowitz din Zamosc 2
.

De acum înainte lupta dintre catolicism i ortodoxie se

mrgenete în hotarele Poloniei. Sinodul din Brzesk, în

1596, se prea c trebuie s se mântuie printr'o sânge-

roas lupt cu armele; la urm, cele dou partide d-
dur dou adunri deosebite : a uniilor arat aplecare

ctre politica regelui Sigismund i a lui Zamoyski. Dar o
a doua, în fruntea creia erau Nichifor i Chirii Lucaris,

hotra c episcopii cari i-au lsat legea, au pierdut, cu
Mitropolitul lor, Mihail Ragoza, în frunte, i situaiile lor

arhiereti. Constantin de Ostrog, «cneazul Constantin Va-

sile», rmase i el în prerile lui, sprijinit de Cazaci. împo-

triva acestora din urm se ddu la 1597 o mare lovitur, prin-

zându-se una din cele dou cpetenii ale lor, Nalevaico, al

crui cap czu în chiar acest an. Din parte-i, dasclul Nichifor,

dup ce fusese întrebuinat, un timp, de însui Ieremia-Vod,

pentru a-1 împca, de spre Turci, cu Sinan-Paa, fu închis

la Marienburg i nu fu liberat de. acolo niciodat 3
.

în zdar îl cerii Patriarhul de Constantinopol prin Mihai

Viteazul, în Octombre 1598, i apoi Sultanul însui 4
; el nu

mai iei niciodat la iveal.

i Hurmuzaki, Supl. II i, pp. 389-90, no. cxcviii.

2 Relaiile cu Lembergul, p. 111.

8 Nichifor dasclul, p. 9; Melchisedec, l. c, p. 31. în Analele Acade-

miei din Petersburg pe 1899, III, p. 578 i urm., P. Zucovici a tiprit un
studiu «Despre cercetarea vinoviei arhimandritului Nichifor, preziden-

tul sinodului ortodox din Brzesk t,— mie neaccesibil ; v. Papadopulos, l. c#

4 Cf. Ghrys. Papadopulos, l. e. i Hurmuzaki, Supl. II 1
, p. 483.
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CAP. IV.

Hoviletii i catolicismul.

Ieremia Movil, care a chemat din nou pe fratele su
Gheorghie pentru a pstori ara, nu poate fi privit ca un
aderent hotrât al catolicismului. Ctitorul dela Sucevita,

care a fcut-o din nou, mai mare i mai frumoas, împodo-

bit cu picturi bogate i alese i cu un pridvor în stil cu

totul nou 1
, era un evlavios al legii vechi, i nu vre-un

înoitor, pe care, de alminterea, nu l-ar fi îndurat nici

boierii, nici clerul. Episcopul Querini se laud fa de Papa

c ar fi slujit în voie în ziua de Corpus Domini, ducând

dup dânsul, In alaiu, pe Domnul însui, pe Mitropolitul

Gheorghie, pe Vldicii ceilali, boierimea i oaste 2
, dar Po-

lonii, cari reprezintau catolicismul în straja domneasc i
la Curte i ar fi vrut s nu se amestece un strin în c-
luzirea lor sufleteasc, îl învinuiau pe dânsul c iea parte

la srbtorile ortodoxe i mânânc în asemenea zile la masa

domneasc 8
. Pare sigur c Ieremia-Vod a dat i 300 de^

acuzi pentru împodobirea bisericii catolice a Maicii Dom-
nului din Suceava i c a venit de dou ori, cu epis-

copii si, la slujba dumnezeiasc a lui Querini, care pre-

dica în grecete i întrebuina chiar un tlmaciu moldo-

vean 4
. Fetele i le-a dat dup Poloni, al cror frumos

nume nobil, Potocki, Korecki, Wisznowiecki, îl fcea s
nu se gândeasc mult la deosebirea de lege 5

, cci Domni-

ele strmutate peste Nistru trecur la catolicism, i, dac
Mria Potocki i Ecaterina Korecki nu-i schimbar numele,.

Stana lui Przereb3ki se chem Ana, iar din Zamfira se fcu

1 V. Neamul românesc in Bucovina, p. 154 fi urm.

* Harmuzaki, III i, p. 549.

* Columna lui Traian, VII, p. 319.

4 Hurmuzaki, /, c.

6 Papiu, II, p. 137 i urm.
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la nunta cu Wisznowiecki o Regina 1
. Dar sinodul comun

cu episcopii moldoveni i seminariul catolic care s'ar Q f-

gduit lui Querini nu înfieaz de sigur elemente serioase

în politica religioas a celui d'intâiu dintre Movileti 9
.

Titlul pe care i-1 d Querini, într'o scrisoare ctre Za-

moyski 3 la 1603, de episcop al Moldovei i erii-Româneti
— episcopus utriusque Valachiae— , n'aveâ niciun rost real.

De alminterea catolicismul era servit cum nu se poate

mai slab : pe lâng Querini, erau doar preoi siinii

prin Ardeal, «eretici)), preoi însurai i copleii de toate

viciile, preoi cari abia tiau în numele carii legi vor-

besc 4
. Demnitatea de episcop se cpta prin alegerea de

preoi i de oraele catolice: Bacu, Roman, Cotnari, Tro-

tu, Suceava, Ilârlu, Neam, Baia i Iai, dar se zicea de

obiceiu c Domnul numete, pan vine rândul s întreasc
Sf. Scaun 6

.

Astfel, dup ce Querini muri, fr s lî fcut o adev-
rat isprav, dumnit cum era de Poloni, cari-1 învinuiau

c s'a pus s sape dup comori supt turnurile cetii Su-

cevei 6
, nu se gsi pentru a-i lua locul, cu totul fr în-

semntate, decât fostul vicariu Arsengo, numit de Pap la

47 Septembre 1007, dup moartea lui Ieremia i a fratelui

su, Simion, care-i urmase 7
. Pentru motenirea lui Ar-

sengo se ddu, începând din Iunie 1010, o lupt invierunat
între vicariul mortului episcop, Valerian Lubieniecki, Polon

guraliv i rzboinic, care purtase armele i fcuse isprvi sân-

geroase in Ardeal pentru ca s urmeze In Moldova cu afa-

1 Ibid. Nunta acesteia se fcu la Suceava i de sigur dup ritul or-

todox ; Hurmuzaki, Supl., II 2
, p. 259, no. cxxvm.

2 Hurmuzaki. III, /. c.

s lbid.
t
Sapi. II 2

, pp. 2S2—A, no. cxl.

4 lbid.

5 Studii i doc, I-II, pp. 418-21.

6 Columna lui Traian, l. c, p. 319 i urm.
7 Eubel, în Iiomische QuartaUchrift, 1898 (XII).
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«ceri scandaloase, i între celelalte elemente catolice din ar

:

Franciscanii unguri dela Bacu, in frunte cu fratele loan

de Varad, i parohul Baltazar din domneasca Suceav 1
.

Valerian îi birui, prin documente de laud i legitimare,

ca i prin puternice protecii, dumanii, i la l-iu Februar

1611 el cpta la Roma recunoaterea sa 1
. Un alt Polon,

Ooski, îi urm in Novembre 1618, i dup acesta veni, la 19

Iulie 1627, un al treilea, care muri in 1631, Gabriel Fredro a
.

Niciunul nu sttea în ar, unde catolicismul era cluzit

de preoi fr pregtire i rspundere i de gardianul dela

Bacu cu Ungurii si, cari nu erau cu mult mai chemai
pentru greaua lor sarcin.

Pe când confesia latin urma acest drum în Moldova

fltpânit de Movileti, Mihai Viteazul nu înelegea s aib
niciun amestec cu o alt lege decât cea îndtinat în prin-

cipatul erii-Româneti. El începea acolo o politic reli-

gioas statornic, ce alctuiete unul din capitolele cele

mai interesante ale Domniei lui.

Ea se razim pe. strângerea legturilor cu Patriarhia

constantinopolitan, înlat întru câtva dela o bucat de

vreme, si cu ali factori ortodoci din Rsrit. în al doilea

rând, pe curirea vieii mnstireti pentru ca Biserica

muntean s poat cpta de acum înainte episcopi vred-

nici, în al treilea, pe întemeiarea unei viei bisericeti rân-

duite, unei ierarhii canonice în Ardeal. în sfârit, nu se

poate tgdui c el a dorit s apropie aa de mult încât

A le uneasc bisericeste, terile româneti intre sine.

1 Columna lui Traian, l. c; Studii i doc, I-II, p. 417 i urm. ; cf.

Kemeny, Ueber den Bisthum und das Franziskanerkloster zu Bakov
in der Moldau, in Kurz, Magazin, II (1846), p. 3 i urm. Gf. Bandini.

la An. Ac. Rom., XVI, pp. 219-20.

» Jind.

DigitizedbyG00gle



DigitizedbyG00gle



PARTEA a IH-a.

POLITICA RELIGIOAS
A LUI

MIHAI VITEAZUL.

Digiti

14

zedbyG00gle



DigitizedbyG00gle



CAP. I.

Mihai Viteazul i arhiereii din Balcani.

Dela Con8tantinopol Mihai cere cândva, prin Eftimie Mitro-

politul, s i se trimeat o pravil de canoane i una din crile
flfinte ; acolo îi trimete el Mitropoliii pentru a fi sfinii sau, cel

puin, de acolo cere el întrirea lor dup ce el i-a numit,

pe temeiul unei alegeri,— cum se întâlnete mai târziu— , f-
cut de episcopii terii i de cei strini pe cari i se Întâmpl
a-i gzdui x

. El ajut i alipirea mai strâns a Bulgarilor, pe

^ari voia s-i ridice pentru Cretintate, de Patriarhia din

-Gonstantinopol, care avea, nu numai în Capitala împriei,
•dar i la Târnova, la Sofia, la Cerven lâng Rusciuc, la

umla, la Lovcea 2
, în sfârit, Mitropolii asculttori de

dânsa, de neam grecesc 3
.

Meletie Pigas, unul din cei mai mari printre clericii gre-

ceti cu învtur în acest timp, cpt, fiind numai Pa-

triarh de Alexandria dar având în grij Scaunul Constan-

tinopolului, pe cre-1 prsi în curând, — sarcina, din partea

Sultanului, de a negocia pacea cu Mihai însui, ca i, apoi,

•cu Ardealul i cu împratul, cap al legii cretine pentru

noua cruciat. Dela 23 Maiu 4597 înainte, avem scrisori

dela Meletie ctre Domnul muntean, pe care el ndjduia
*-l poat câtiga pentru prietenia cu împratul pgân al

1 V. mai sus, p. 149 ; Melchisedec, în An. Ac. Rom., III, pp. 42-3.

2 Hurrauzaki, XII, p. 290, no. ccccxxxin.
1 lbid., p. 29i

l

; cf. pp. 1268-9.
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*

Rsritului, dela care îi atepta înaintare i ocrotire 1
.

Corespondena cu învatul arhiereu grec urmeaz i îir

cursul anului 4598, având de scop aceiai înelegere sta^

tornic a lui Mihai cu Turcii 2
. De fapt, Sultanul se alese cu

pacea de care avea atâta nevoie, iar lociitorul de Patriarh

al arigradului cu pomeni de mai multe sute de galbeni.

Dela un agent împrtesc pe lâng Mihai-Vod aflm c
el, în planul lui cel mare de a-i întinde puterea zdrobi-

toare asupra Balcanului întreg, avea înelegeri cu Mitropo-

poliii din Filipopol i Sofia, Greci i ei 3
. Cel dela Adria-

nopol veni chiar la Târnova, unde sttu douzeci de ziler

ateptând ivirea noii cpetenii cretine, cu aceiai sete cu*

care ar li ateptat «Ziua Judecii» 4
.

Acolo la Târnova inea cârja arhiereasc un Grec de*

neam mare, înrudit de curând i cu Cantacuzinii, Dionidie

Ralll, care-i zicea i Paleologul 6
. Pe când alii avur nu-

mai legturi trectoare cu Mihai, acesta se alipi de dânauf
dup ce vzu c nvlirea în Bulgaria, fgduit pentru anuf
1597, nu se putu aduce la îndeplinire. Din satul de lâng»

Nicopol, de unde pândiâ sosirea Românilor, el trecu, lut

Octombre, dincoace de Dunre, i intr în rândul sfetni-

cilor obinuii ai Voevodului, in care ndjduia toat Cre^
tintatea rsritean, gata s se mite i s mearg dup>

1 Ibid., p. 299, no. ccgcxlvii i nota 2 ; Melchisedec, in An. Ac. Rom.,
III, pp. 34k>. Cf., pentru Pigas i scrierea sa, Orthodoxos Didaskalia,— IsL

Ut. române în secolul al XVIIl-lea, I, p. 449. Scrisori de-ale lui aer

fost tiprite, nu de mult, de ctre Emile Legrand. Altele, cuprinse in-'

tr'un manuscript din Chalki, au servit lui Malievschi pentru biografia*

lui Pigas, pe care o rezum Melchisedec, l. c.

2 Hurmuzaki, l. c. f p. 329, no. ccccxcvn
; p. 334, no. d ; p. 417, no*-

ocxxxn; pp. 1264, 1265-6.

» Ibid., pp. 1265-6.

4 Ibid., p. 291.

* Testamentul lui Radu-Vod erbanv în Socotelile Sibiiului, An*>

Ac. Rom., XXI; p. 21 sau Lpgdatu, Doc, I, pp. 52-3.
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steaua norocului su. i în cele sufleteti, Mitropolitul Dio-

niaie fu duhovnicul aliatului su politic. La facerea jur-

mântului ctre împratul al lui Mihai-Vod el erâ de fa,
în Iunie 1598, împreun cu «Eftimie arhiepiscupD x

, un Ro-

mân, dar nu i cu ceilali episcopi munteni *; comisarii ger-

mani auzir din gura lui c pravoslavnicii greci i slavi

din împria turceasc n'au gând mai drag decât al rs-

coalei mântuitoare 2
. Trecând, în Octombre 4599, cu Mihai

cuceritorul în Ardeal, el se împrti, în noua reedin
din Blgrad, de toat bunvoina, cinstea i încrederea din

partea acestuia; in lipsa Mitropolitului Eftimie i a noului

Mitropolit ardelean fcut de însui Mihai, sau i în prezena

acestora, el slujiâ înaintea Domnului, i, la Boboteaz, el îl

Btropl, dup datin, cu aghiazm. în gzduitorul su el

vedea un mare viteaz, dar pregeta s mustre viaa lui care

nu inea seam în toate de poruncile dumnezeeti ale blân-

deei i curiei. Pentru Imperiali, pe lâng cari cuta cu

orice prilej a se luâ bine, el avea la îndmân vorbe dulci

fi smerite, mari fgduieli orbitoare i sfinte icoane din

vremea lui Constantin-cel-Mare însui 3
. Fat de Eftimie,

care sttea bucuros la masa domneasc pân ce trecea

peste orice margeni 4
, Ralll, un cleric sever i cu autoritate,

fcea o bun impresie i avea o mare înrâurire.

Dar i ali arhierei greci se adunaser pentru a împodobi

puterea lui Mihai-Vod în zilele lui de mrire. Astfel, si-

nodul pe care acesta îl face s fie inut în Moldova pentru

1 Isclitura lui Eftimie, in planele la voi. XII din colecia Hurmu-
»ki; cf. voi. HI, p. 330.

3 Cf. i Hurmuzaki, XII, p. 350, no. dxlix.

* Cf. Contribuii la istoria Munteniei, l. c, p. 18 ; Hurmuzaki, XII,

tabla; Studii i doc, IX, p. 27 i urm. O scrisoare a lui Ali-Ceau

eltre Petru chiopul, fr dat, pomenete pe cDionisie Vldica de

Târnova»; Varovia, Bibi. Zamoyski, ms. de coresponden româno-

polon, p. 81.

* Hurmuzaki, XII, p. 826.
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alegerea unor noi Vldici în locul celor ce fugiser cu Ie-

remia, e prezidat, în Iunie 4600, de însui patriarhul Ohri-

dei, Nectarie, care, isclind, nu mai pune in titlul su i
evile noastre, ci-i zice numai «arhiepiscop al Iustinianei

Prime, al Ohridei, a toat Bulgaria, al Serbiei i celelalte» 1
.

Un Mitropolit aziatic, Gherman de Cesarea lui Filip, iea

parte la acelai sinod. Pentru a se face numrul cerut de

membri, sânt de fa apoi un Mitropolit macedonean, de

Vodena, Teofan, i unul venit tocmai dela Hebron, Efrem r

care tia s scrie slavonete 2
.

Pentru intâiai dat, prin izbânda în rzboiul purtat îm-

potriva Turcilor ajungea un Domn român s aib în jurul

su atâia reprezintani ai bisericilor rsritene, cari înfiau
i dorina neamurilor cretine din acele pri de a-1 vedea

sosind în mijlocul lor pentru a înol, intr'o form oarecare,

vechea via liber din vremea împrailor «încununai de
Dumnezeu». Ei statur în umbra steagului su atâta vreme
cât vântul gloriei îl fcu s fâlfâie, i apoi, încredinai c.

nici dela Dunre, nici din Apusul german nu poate veni

ca rspltitor cineva mai tare decât Turcul, ei îi cutar
iari rostul pe lâng un stpân pe care-1 urau pentru

legea lui pgân, dar înc mai mult pentru i mai pgâna
lui lcomie nesioas.

Prin politic i arme nu eram în stare a strânge în

jurul nostru în chip statornic pe Rsriteni ; Domnii cei

mari, bogai i harnici din veacul al XVII-lea tiur s-i

câtige ins pentru mult vreme prin cellalt, i mai sigur,

mijloc de înrâurire, cultura.

1 Studii i doc, IX, p. 31.

2 lbid.
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CAP. II.

Cele d'intâiu închinri de lcauri româneti la

Locurile Sfinte.

Se pare chiar c Mihai e cel d'intâiu Domn român care

s fi închinat la mnstiri din Rsrit prisosul veniturilor

vre unei mnstiri din ar, din dijma dela erani, plata

ce ddeau iganii spre a fi scutii de munca robiei, vinriciul

. a. *. Cci nu mai aflm alt act de acest fel pân la acela

din 28 August 1599 prin care el închin mnstirii Simo-

petra din Atos biserica din Bucureti înoit i înzestrat de

dânsul cu chilii în preajma Curii sale, biseric al crei
nume, «Mihai-Vod», îl amintete înc 2

.

Pân atunci tragerea de inim fa de Locurile Sfinte i
Javrele rsritene se artase, în adevr, prin danii de bani,

prin zidiri, prin odoare sau odjdii, prin daiyi, directe i
neîmprite, de moii, ca acelea pe care, la 1590, jupâneasa

Caplea le las tot Simopetrei, mnstirea iubit, deci, de

Munteni, creia i Mihai-Vod ii ddu sate 3 i o Evanghelie

frumoas 4
.

E drept c la 1591 înc, Patriarhul Ieremia,— care, cu

plat, împri mai multe întriri de stpânire la noi, în

anii 1591-2,— fcea din «biserica Sf. Nicolae din ara-Ro-
mâneasc»,— aceiai cu «Mihai-Vod» — , o stavropighie, cea

d'intâiu biseric din principate care s fi atârnat numai de

Patriarhie 6
. Nu erâ totui o adevrat închinare, ca aceia

pe care Clucerul Pârvu o fcuse la 1588, dând Bucovul
mnstirii Sf. Varlaam din Rsrit 6

.

1 V. Cipariu, Archivu, p. 311 i urm.
* Gipariu, /. c, p. 317.

» Ibid., p. 199.

* Ibid., p. 175.

6 Ibid., p. 197. Dar v. Studii i doc, V, p. 433, nota 1
* V. i Studii §i doc, V, p. 142.
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C Petru chiopul, «unchiul» lui Mihnea, îngduise pe

clugrii dela Sf. Sava din Ierusalim a-i stpâni metohul

cu acelai nume, cldit de dânii la Iai, din nite case d-
ruite de Domnie, in 4583 \— nu înseamn o închinare, ci

legtura fireasc dintre mnstirea-mam i cea întemeiat

de dânsa pe pmânt strin. Cât despre metohul, cu hramul

Sf. Arhangheli, al mnstirii Sinai,— cu care Petru chiopul

tim c avuse afaceri de bani 2— , metoh pomenit in 1597,

e mnstirea Frumoasa de azi, i el a fost închinat numai

de Movileti 3
, dup epoca lui Mihai.

Toate aceste cazuri, de o natur deosebit, erau îns
numai cu totul rzlee: unui Domn crescut în Rsrit,
trit între clugrii de acolo, legat prin atâtea legturi de

Sfintele Locuri, care-i dduser i învtura de care era

aâ de mândru,— lui Radu-Vod Mihnea îi erâ pstrat rolul

de a începe era «închinrilor», «afierosirilor», pentru m-
nstirile noastre.

CAP. III.

Sinodul lui Mihai Viteazul pentru disciplina

clerului monahal.

Printr'o fericit întâmplare ni s'au pstrat actele sino-

dului dela Iai, despre care va fi vorba mai pe larg îndat.

Am fi câtigat i mai mult având pe acelea ale sinodului

muntean, alctuit din Eftimie i colegii si, Teofil de

Râmnic si Luca de Buzu, care hotrî o nou viat m-
nstireasc.

Sinodul urma îndemnul Domnului, care vzuse «c au

început sfintele mnstiri nite obiceiuri carele nu sânt de

i Arch. ist., I
i, p. 127; cf. i p. 112; 12, p. 19.

2 Cf. Hurmuzaki, XII : Arch. ist., III, pp. 75-6.

3 V. mai departe.
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SINODUL LUI MIHAI VITEAZUL 217=
tocmeala sfintei pravilb— cerute, cum tim, de Eftimie din

Constantinopol.

Se ieau msuri de oprire «pentru egumenii ce încap la

egumenie cu mit, fr voia soborulub, — adec a soborului

clugrilor din mnstirea lor,— «sau oameni strini din alte

teri, fr nicio mil la sfânta cas», aducându-se astfel «rsip
i srcie*. Mirenii, de orice treapt, i ierarhii, pân la Pa-

triarhii inii, n'aveau s se mai amestece de acum la mnstiri
pentru a pune egumeni, pentru a-i izgoni sau pentru a face

schimburi i cumprturi cu averea lsat de ctitori : «Au
dato, spune actul din 4666, — care amintete, pe scurt,

aceste hotrâri, întrite de patriarhul Ieremia 1
,— «tuturor

sfintelor mnstiri ca s aib pace i repaos : nimeni din

boiari, sau Vldic, sau episcop, sau fietecine din dreg-

tori,s n'aib voie a lua cu bani, au verice din mnstire,

nici a pune egumeni, nici a scoate». Toate le hotrte
singur soborul, care dea seama i de venit i de cheltuial».

Judecata asupra clugrilor o va avea egumenul cu so-

borul su, iar pcatele cele mai grele, pe care totdeauna

i le pstrase Domnul, vor fi judecate înaintea lui 2
.

Ca un sftuitor la aceast msur trebuia privit acel egu-

men Sârghie de Tismana, din care Mihai fcu un episcop

de Maramur. Cunoatem i pe egumenul din Bistria, Teo-

fan, în mnstirea cruia sttu Mihai fugar, în toamna

anului 1600, cumprând, cu acest prilej, din leafa ostailor

ce se mai aflau pe lâng dânsul, satul Costetii, monenesc,

i lnchinându-1 sfântului lca al vechilor Craioveti 3
. La

1603, puin timp dup moartea lui Mihai, întâlnim în Cozia,

unde se adpostise maica Teofana, mama Domnului, pe

egumenul Teodor, care mrturisete pentru o danie, «cu

1 V. doc. I/lxxiv al Academiei Române,— copie ; reprodus in parte

la Partenie, Anastasie Crimca, p. 35, nota 2. Data de 1593 poate fi

freit.

* Iorga, Doc. Cantacuzinilor, pp. 64-5, no. xxvn.
8 Papia, Tezaur, I, p. 391 i urm.
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tot soborul», dup rânduiala ce cunoatem acum : doi pro-

egumeni i un monah se afl, cu acest prilej, între «clu-
grii» episcopului de Râmnic, care era de fa 1

.

CAP. IV.

Noua Mitropolie din Blgrad.

Planurile de înnoire i întrire a Bisericii, pe care le

formase Mihai, se întindeau îns i asupra Ardealului ro-

mânesc.

în Maiu 1595, clerul înalt si boierimea Terii-Românesti,

— ai cror delegai întrecuser «învtura!) pe care li-o d-
duse Domnul, strâns de apropiata nvlire turceasc, —
incheiau, în numele lui i dup placul lor, un tratat de
închinare fa de principele ardelean cu ifosuri de adevrat
«Craiu», catolicul Sigismund Bdthory. Acest ucenic al Ie-

zuiilor, care aez pe un episcop latin, Dimitrie Naprâgy,

în Scaunul din Alba-Iulia, izgonind pe superintendentul

calvin i luptând s dezrdcineze eresia, n'aveâ nimic îm-
potriva ortodoxiei româneti în sine. Ba, erâ chiar bu-
curos ca ea s se innale, s se organiseze deplin, desf-
cându-se din legturile de pân atunci cu calvinismul i
ajungând în stare s se poat apra i pe viitor de orice

înclcare din aceast parte.

Deci el se învoi foarte lesne la supunerea tuturor «bi-

sericilor româneti» de supt puterea sa ctre Mitropolia

din Târgovite, ctre dreptul canonic i datinele pe care

ea le înfia. i aceasta cu atât mai mult, cu cât Tar-

govitea nu mai erâ acum in ar strin, de oare ce
tratatul înltura orice neatârnare politic a principatului

muntean, fcând în adevr o unire total i desvârit
între el i Ardealul criesc, — «o ar ca alalt», scrie pe

i Jbid., p. 390.
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atunci un corespondent al Bistriei ardelene, din Moldova,

care se gâsiâ i ea in aceiai situaie politic 1
. Tratatul

din 20 Maiu spune lmurit : «Toate bisericile româneti*
— se pstreaz deci acest termin calvin de «biserici» —
«lin ara Mriei Sale vor fi supt judecata i despusul Mi-

tropolitului din Târgovite, dup dreptul bisericesc i orân-

duiala terii aceleia, i preoii îi vor putea strânge veniturile

lor îndatinate i obinuite H.

Peste câteva zile, principele Sigismund supunea noului

Mitropolit, urmaul,— dela 1585 înainte 3 — , al lui Ghenadie,

^bisericile» din ara Fgraului, care, de bun seam,
fuseser mai mult timp calvinizate. Prin chiar actul su
«le numire, Ioan avea, de alminterea, în seama sa «toate

bisericile româneti din Ardeal i prile ungureti, afar

de acele biserici, peste care, dup învoirea noastr, psto-

rete (praeest) Vldica Spiridon, care e i dânsul Român 4
»,

adec prile de Nord-Vest ale Ardealului i cele ungureti

învecinate cu dânsele.

Ca urma al acestuia se întâmpin acuma la Vad, in

1600, un Ioan Cernea (Chyernay), cruia i se zice, intr'o

afacere de moii, «episcop sârbesc», — adec de rit rs-
ritean — , «al unor biserici româneti» 6

. Dup orânduiala

din 1595 ins acest Vldic al prilor de Miaznoapte

era s fie i el în ascultarea Mitropoliei târgovitene, pe

i Doc. Bistriei, I, p. 3, no. iv.

* Hurmuzaki, ni 1
, p. 212: tOmnes etiam ecclesiae valachicales in

ditionibus Suae Serenitatis existentes erunt sub iurisdictione vel dis-

poritione archiepiscopi tergovistiensis, iuxta ecclesiastici iuris et ordinia

Uliu* regni dispositionera, proventusque suos solitos et ord inarios

percipere poterunt.» în aceiai clauz se spune c tot clerul muntean

i$i va pstra privilegiile Îndtinate.

* Numit la 20 Mart; la 18 August se Întorcea hirotonisit din ara-
Romaneasc ; Bunea, Vechile Episcopii, pp. 60-1 ; Hurmuzaki, XI, p.

8d0 : cf. Sate si preoi, P- 36.

4 Bunea, l. c.

* Bunea, Ierarchia, p. 298.
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când înainte, afar de amestecul, în ce privete credina,

al superintendentului calvin, el gravita ctre Suceava, —
de unde venise, prin mnstirea Vadului, aceast episcopie,

precum cealalt veni, prin mnstirea Prislopului i apoi a

Geoagiului, dela Domnii erii-Româneti.

Dela înaintaii si calvini, înlturai cu totul acuma,

i dela «Mitropolitul» Ghenadie, Ioan avea stpânirile i
titlurile lor de pân atunci, i a lui erâ acum casa de pe

dealul cetii Blgradului, cas de care vorbete o hotarnic

din 1581, care, zicând «episcop românesc», înelege, neaprat,

pe cel recunoscut i sprijinit de Cârmuirea din acea vreme,

«piscupub calvinesc 1
. Erâ acolo i o biseric a Românilor

de legea Craiului, biseric în care i-a aflat locul de odihn
la 1595 un Trimes al lui Mihai Viteazul, Danciul din Brân-

coveni, al crui fiu ajunse, peste vre-o patruzeci de ani,

Matei-Vod, urmaul lui Mihai 2
.

La sfâritul anului 1596 Mihai petrecu în Ardeal ca oaspete

al lui Sigismund, intrând în cetatea Blgradului sau Albei-

Iulii la 30 Decembre, cu o sut de clrei din boierimea sa.

Principele ardelean, care ajunsese a înelege însemntatea

acestui vecin, îi fcu o cinste neobinuit, ieindu-i înnainte

la un sfert de mil. La l-iu Ianuar 1597, dup ce amândoi
stpânitorii de ar,— cci tratatul din Maiu 1595 fusese

sfrâmat înc în cursul aceluiai an —, vorbiser despre

rzboiul cu Turcii înaintea nunciului papal, Mihai asculta

lâng aliatul su slujba în biserica latin a Blgradului,

care cuprindea rmiele lui Ioan Hunyady cel tânr i
ale Zâpolyetilor. Peste câteva zile, el se întorcea in ara lui.

Atunci, cred, în clipa darurilor, laudelor, fgduielilor,

când Mihai erâ mai trebuitor lui Sigismund, i se drui
moia Buia, în prile Târnavelor, unde s'ar mai vedea înc

1 Dobrescu, Fragmente, p. 40.

2 Arch. Statului, Mnstirea dintr'un lemn, pach. 18, no. 4 : Studii

i doc, V, p. 639 : Inscripii din bisericile României, I, pp. 203-4.
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urme de zugrveal in stil rsritean pe vechi prei de

biseric profanat i prsit (i în Ocna ibiiului, — Mihai,

ajuns Îndat urma al principilor Ardealului,—fcu apoi s se

Înale, supt îngrijirea Vistierului Vasile, o biseric pe care o

putem vedea înc, i pe care, dup cderea lui, Românii din

ora, cu popa Oprea din Almor in frunte, trebuir s o rs-
cumpere dela drâmare, pltind o tax în folosul bisericii

calvineti a Ungurilor) 1
. i, tot atunci, se ddu voie lui

Mihai a face din nou biserica din preajma cetii Albei-

lulii. Ea fu cldit «pe deal lâng cetate», zice Naprâgy,

iar Petru Movil 2
, arhiepiscopul Chievului, mrturisete,

peste vre-o douzeci de ani, c zidirea se fcu, «nu în ce-

tate, ca nu cumva cu schimbarea vremilor s o risipeasc, cî

la margenea oraului, lâng zidul cetii, intr'un loc frumos».

Se alese hramul nou al celor trei Arhangheli, dintre

cari unul era patronul Voevodului. i episcopul catolic

Naprâgy, care priviâ aceasta ca o scdere i batjocurire*

a Bisericii sale, asigur c Sigismund ar fi mers aa de

departe cu bunvoina, încât ar fi înzestrat cu moii arde-

lene mnstirea româneasc din reedina sa 3
. O astfel de

neobinuit msur prielnic Românilor se înelege, de alt*

fel, gândindu-se cineva c pe atunci Statele ardeleneti nu

prea aveau rgaz s vorbeasc i, chiar dac glasul lor ar

fi fost mai slobod, în cetate i hotarul ei erâ stpân doar

prinul, i, precum îi avea în chiar cuprinsul întrilurilor

o biseric a catolicilor, aa el putea s îngduie, de hatârul

lui Mihai-Vod i în ciuda calvinilor, o mnstire a orto*

docilor 4
,

Peste ceva mai puin de trei ani dela întâlnirea sa cu

1 Inscripii fi însemnri ardelene $i maramureene, I (Studii k
si Do-

cumente XII), p. 280, no. vii.

2 V. mai departe.

1 Hurmuzaki, IV i, p. 287 : cmonasterium in colle penes civitatem

•uraptibus Michaelis extrui perraiserat praedîisque donaverat».
4 Cf. Cipariu, Archivu, p. 303.
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Sigismund Bâthory în cetatea Blgradului, Mihai intra în

ea ca biruitor, dup ce zdrobise oastea cardinalului Andrei,

—

vrul lui Sigismiind— , care peri în fug omorât de ai si.

Acuma Mihai era liber s întregeasc i ctitoria lui ardele-

neasc.

Voevodul biruitor ddu lui Ioan de Prislop cârj nou
de Vldic stpânitor, i cu acest Mitropolit loan începe

irul arhipstorilor canonici ai Românilor de peste muni *.

Cârja de argint sa pstrat pân târziu, pomenind numele
lui Ioan 2

. Se pare chiar c pecetea cea mai veche, a crei

matrice s'ar alia înc în cancelaria Mitropoliei din Blaj, are

tot acest nume al lui Ioan 3
. Documentele muntene, de în-

trire din partea Domnilor urmtori, tiu i ele de biserica

pe care a fcut-o «Mihai-Vod p vreame cnd au fost Craiu

într'acea parte de loc» 4
. în sfârit, pân i cronica erii-Româ-

neti, scris de Logoftul Teodosie, cuprindea în partea ei

pierdut azi ca original, dar pstrat în prefacere de ctre

Mitropolitul pomenit al Chievului, Petru Movil, fiu de Domn
român, în notele acestuia despre viaa sa, tirea c în adevr
Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia. El «a mutat», zice acest

sigur izvor, «episcopia la Blgrad (cci mai înainte triau în alt

loc episcopii), unde pân astzi este cu ajutorul lui Dumnezeu,
i a aezat acolo pe cel d'intâiu episcop de Blgrad, Ioan,

brbat smerit, binefctor i sfânt, care, trind in acel loc

cu sfinenie, sa învrednicit a primi i darul facerii de mi-

nuni», neputrezindu-i trupul i rmâind cu bun miros; o

minune, povestit de Hrizea Vistierul i de Dragomir Pitarul,

tovari de lupt ai lui Mihai in Ardeal, ar fi artat, de al-

minteri, din capuJ locului si celor mai împietrii tgdui-

1 V. pomelnicul, cu însemnare dela Vldica Atanasie, care a ftcut

Unirea, in Studii i doc, IV, p. 66; cf. Sate si preoi, p. 40, nota 2.

2 Gipariu, Acte i fragmente, p. xiv.

8 Pr. I. M. Moldovanu, cetete astfel : «siiu peclat lob — Ion ? — Mi-

tropolit] [sto]l bel[gradschii] ; Cipariu, Archivu, p. 781.

4 Socotelile Sibiiului, în «An. Ac. Rom.», XXI; pp. 19-20, nota.
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i i isa

fori, cu cât e mai bun credina Românilor decât a celor-

lalte neamuri ardelene ce stau în mijlocul lor 1
.

Astfel a luat fiin, prin cheltuiala, sârguina i ideia

rodnic a lui Mihai Viteazul, «arhiepiscopia i Mitropolia

Blgradului, Vadului, Silvaului»— sau Prislopului— , cF-
grauluiD— dup descalvinirea inutului— , «Maramuru-
lui i Terii Ungureti, iprocb 2

, cu reedina în chiar Scau-

nul de stpânire al terii,—cel mai trainic i mai de folos

aezmânt al neamului nostru de peste muni.

CAP. V.

întoarcerea la Români a episcopiei de Muncaciu.

Ioan Cernea, din Vad, a trebuit deci s se supuie lui Ioan

din Blgrad. Acesta avu îns un al doilea episcop sufragant,

pe Sârghie de Muncaciu.

S'a spus c pentru tot inutul maramuran, precum
i pentru Slagiu, adec prile Crasnei, pentru Arva,

Ugocea, Bereg, inuturi vecine de ctre Apus, precum i
pentru unghiul nord-ostic al Ardealului, cu Ciceul i Un-

guraul, fusese fcut, la 1391, locoiitor de episcop în nu-

mele Patriarhului din Constantinopol, exarh sau delegat,

avându-i reedina într'o mnstire stavropighial, scutit

de orice alt superioritate ierarhic, egumenul din mns-
tirea Peri, lâng Sighet, fcut de neamul lui Drago*.

1 Ghenadie Enceanu, Din Istoria bisericeasc a Românilor ex-

tracte din jurnalul tBiserica Ortodox Român» pe anul al Vll-lea,

1883; Bucureti, 1882, p. 144 i urm.
; tefan-cel-Mare, Mihai Viteazul,

etc., p. 12 i urm.
a ^Titlil obinuit mai târaiu.

* Actul în Archiva româneasc, I, ed. II, pp. 11-3; Petru Maior,

ht. bisericeasc, p. 14 i urm. ; Basilovits, Brevis notitia fundationis
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Urmaii egumenului Pahomie nu ^e putur pstra în aceast
situaie strlucit pe care o crease celui d'intâiu, in cl-
toria lui la Constantinopol, Bali fiul lui Sas-Vod i c-
pitan de margine al regatului în acele pri. Pe la 1450,

egumenul Simion e numit, despreuitor, numai «clugr:^
i cei zece «oameni» ce se mai aflau cu el în mnstirea cea

mare i cea mic dela Peri nu capt mcar acest titlul

de monahi.

în schimb, la 1494, in cetatea Muncaciului, încunjurat de

sate ruseti, sttea un «Vldic al Ruilor», care tiu s-i
capete dela rege, pe lâng toate veniturile episcopale în

Maramur, i dreptul de a sta in Peri, de unde îns-1

putu scoate, de dou ori, urmaul lui Simion ca i al «popei

Luca», Ilarie. Dar regele, dând dreptate acestui din urm,
îi hotrî s asculte, nu numai de Vldica Muncaciului,

dumanul su, dar i de episcopii latini ai Ardealului l
. i

drepturile de arhipstori le pstrar episcopii ruseti din

veacul al XVI-lea, un Ilarion, din 1552, care face din nou
biserica Sf. Nicolae din Muncaciu, un Vladislav, din 1597 a

.

La 1600 locul de Vldic îl avea Petronie, care veni la

Mihai Viteazul dup cucerirea Ardealului i lu parte la

soborul dela Iai, supt hotrârile cruia el isclete in

limba slavon 3
.

în Iunie 1600, prin urmare, Rusul Petronie, raliat la

cauza lui Mihai Viteazul, putea s iscleasc «episcop al

Muncaciului» 4
. Pân în Septembre îns, când se mântui

Theodori Koriathovics, Caovia, 1799-804 ; Dulicovici, Discuii istorice

ungaro-ruseti (rusete), Ungvâr, 1874; Magazinul istoric, III, p. 173-$

Hiklosich i Mttller, Acta patriarchatus, II, pp. 156-7 ; Mihalyi, Di*

plome maramureene, 1, pp. 109-10. Cf. mai sus, pp. 51-2.

i Iorga, Scrisori fi inscripii ardelene fi maramursene, I (Studii

si doc. t XII), p. xxxviii i urm.

2 Dup Basilovits i Dulicovici, îq Scrisori fi inscripii, I, p* XLIV.

« Studii i doc. t
IX, p. 31 i urm.

* Ibid.
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stpânirea ardeleneasc a lui Mihai-Vod, acest Petronie muri

sau îi prsi Scaunul, cci Sârghie, egumen de Tismana, ii

lu locul, dei pentru foarte puin vreme numai,—trinicia

Vldici romanesc în Maramur nefiind mult mai mare

•lecât trinicia Domnului romanesc in Ardeal i comitatele

rxterioare. în 1603 numai, Sârghie merse la Chiev pentru a li

întrit acolo, Cârmuirea cea nou ardeleneasc a lui Basta

nelngduindu-i legturi prea strânse cu ara-Româneasc *.

Totui Simion-Vod Movil, câtva timp lupttor, cu armele

Polonilor, Ttarilor i Moldovenilor, pentru motenirea lui

Mihai Viteazul, i apoi panic Domn al Moldovei, sprijini

pe acest arhiereu român i fcu .s i se deâ, de ctre

orenii din Ilust, averile pe cari acetia le luaser din

mnstirea unde el îi avea locuina obinuit. în 160(>,

apoi la 9 Mart 1007, puterea duhovniceasc a «episcopului

românesc» e recunoscut astfel de stpânii locurilor asupra

crora ea trebuia s se întind 3
. Avem i dou acte mun-

tene privitoare la Sârghie, care-i dau titlul de fost «episcop

In sfânta episcupie ce s chiam Muncaciu, in ara-Un-
reasc», de «fost arhiereu la Muncaciu i la Maramur,
aezat de rposatul Miiiail Voevod, când au fost Domn iu

pmântul Ardealului».

Sârghie, pe care-1 allm ca egumen la Tismana înc din

1588, trebuie s ii fost un cleric btrân, împodobit cu

oarecare învtur.
Fu înlocuit abia în 1014, prin Atanasie Krupeski, din

Przemysl în Polonia, Unit, care fu ales de Gheorghe IIo-

monnay, stpânitorul fie fapt al Maramurului, pentru ca

s aduc pe Hui i Români la credina catolic 2
. Dup

pierderea rostului su episcopal, Sârghie trecu însui în

Polonia, de frica prigonirilor. îl mai întâlnim apoi tot in

lcaul de unde pornise i în care-i petrecuse cea mai

mare parte din via; e din nou egumen, i i se zice, în

1 Dulicovici, II, p. 79, nota 2.

a B«isilovit9, I, pp. 42-3, 45-6, 46-7 ; Mihâlyi, p. 3î)i, nota.
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amintirea episcopiei ce avuse o clip, arhimandrit sau nu-

mai «arhiereu». Numirea lui din nou la Tismana s'a fcut

de Radu Mihnea, Domn al Moldovei, care-1 chem, îl ad-
posti i-1 trimese peste Milcov, fiului su asculttor, lui

Alexandru Coconul *.

Astfel se mântui cu episcopia româneasc din Muncaciu,

pentru tot Maramurul. Dela Krupeski înainte, vine un
întreg ir de Vldici rui : Eftimie din 1618, Porfirie, Pe-

tronie,— poate tot cel vechiu — , în 1623, loan Grigorovici

în 1627 2
. Dela o vreme, ei nu mai au legturi cu Unirea,

si urmaul lui loan, Vasilie Tarasovici, a fost sfinit de Mi-

tropolitul Moldovei la 1633 3
.

Din partea lor, principii, catolici sau calvini, ai Ardea-

lului caut s lege Maramurul Ruilor si Românilor de

ara lor i pe calea bisericeasc.

Astfel Spiridon Ardeleanul, întrit din nou, de Gabriel

Bâthory, la 1608, capt i drepturi asupra Maramurului 4
.

îl i vedem pe acesta scriind Bistrienilor, asupra vidicului

românesc al crora se întindea puterea lui, i luând, în

asemenea scrisori, titlul de «Vldica Spiridon de Ardeal i
Maramur i celelalte pri din ara ungureasc» 5

.

în Maramur, Spiridon era reprezintat adesea printr'un

lociitor, un «chip», statornic sau întâmpltor 6
,
i, cum se va

vedea, mai târziu, prin anii 1630, Mitropoliii ardeleni orto-

doci nu-i mai schimbau ((chipul» ce numiser odat pentru

Maramur.

i Diplom din April 1626 a lui Alexandru, in Arch. Statului, Tis-

mana, pachetul 7 din Netrebnice, no. 6: publicat de Gr. G. Tocilescu,

in Columna lui Traian pe 1874, pp. 237-8.

2 Dup izvoarele citate, Scrisori i inscripii ardelene i maramu-
râenc, I, pp. xlvi-vii.

3 Ibid.

4 Bunea, Vechile episcopii, p. 76, nota 1 ; Doc. Bistriei, II, pp. 94-5,

n-le colii, ccLiv.

6 Boc. Bistriei, l. c. Isclete ins tVl(â]d[i]ca Spiridon •.

« lbid.
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Spiridon erâ superintendent i supraveghetor al tuturor bi-

sericilor româneti, cum a rmas i pân la moarte \ dar, pre-

cum spune i diploma luî de numire din nou, la 23 Septembre

1605, numai cu condiia s nu supere pe Mitropolitul din Bl-
grad,—cruia, ce e drept, tefan Bocskai, principele in numele

«cruia se d întrirea, nu-1 mai recunoate ca arhiepiscop,

ci numai ca episcop al prilor ardeleneti de ctre prin-

cipatul muntean.

Astfel, prin amestecul Vldici de Vad in rosturile Mara-

murului românesc i prin aezarea pe un picior de ega-

litate a celor doi episcopi, stpânitorii unguri ai Ardealului,

venii pe urma lui Basta, aduceau înapoi vechile vremuri

când Cârmuirea terii recunotea dou episcopii în legtur
cu cele dou Domnii româneti, dar, bine îneles, i aceasta

numai atunci când nu fcea loc, printre ele i peste ele,

Buperintendendentului calvin.

CAP. VI.

Episcopii Ardealului dup Mihai Viteazul.

Astfel de înclcri în dauna Mitropoliei Blgradului se

îneleg lesne, când se urmresc pagubele i suferinele ei

dup peirea marelui întemeietor al ierarhiei bisericeti

pentru Românii din Ardeal i ara Ungureasc.

Dumanul personal i învierunat al lui Mihai Viteazul,

reprezentantul în Ardeal i prile exterioare al catolicis-

mului strict, Basta, nu putea s îngduie Mitropolia lui

Ioan de Prislop. Radu erban, care ucise, într'o mare lupt

biruitoare, pe Moise Szekely, ridicat ca principe unguresc

neatârnat împotriva stpânirii germane, avu legturi cu În-

vatul popa Miha din Braov, dar ele erau numai politice,

i Bunea, Vechile episcopii, pp. 76-7.
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i la o sprijinire a Mitropoliei celei nou din Blgrad ni*

s'a gândit niciodat noul Domn muntean.

Basta voi chiar s catolicizeze mnstirea de lâng ce-

tatea de reedin a vechilor principi ardeleni. Despre Va-

lerian Lubieniecki, — nobilul rzboinic, bucluca i desfrânat,

care ajunse in 4611 episcop catolic pentru Polonii si i
pentru stenii unguri din Moldova, — un pârâ din 1610

spune c el, care se luptase i fusese rnit prin Ardeal în

tulburrile de dup moartea lui Mihai, na luat, fr nicio

Învoire a Scaunului apostolic, in stpânirea sa o mnstire
schismatic lâng Alba-Iulia i a stat acolo mult timp, în-

deplinind toate funciile sacerdotale» 1
. Din aceast mr-

turie de o mare însemntate urmeaz c Ioan fusese gonit

la Prislopul su, unde se va fi stâns, iar c in mnstirea
lui Mihai Viteazul, rmas acum pustie, Basta a gsit cu

cale s aeze un rzboinic dintre mercenarii lui pentru c
avea hirotonie de preot, ambiie de episcop i, din vremea

cât sttuse în straja lui Ieremia Movil, tia ceva româ-

nete. Totui in suita lui Basta se afla un Vldica româ-
nesc, mic de Stat, pletos, cu cârja de argint în mân, care

se lupt, ca i Lubieniecki, aiurea, la aprarea Stmarului
asediat de oamenii Craiului Bocskai, dumanul Germanilor,

i, dup multe vajnice lovituri cu halebarda, cu «paloul nem-
esc», peri, «împucat tocmai prin mijloc» 3

. Poate s fi fost

Ioan, ajuns la înelegere cu Basta.

Teoctist, care se întâmpin ca Vldic de Blgrad la 13-

Mart 1606, scoând, împreun cu superiorul su, care-1

sfinise, Mitropolitul muntean Luca, pe preotul braovean,

Neagoslav 3
, e cunoscut numai prin pomenirea cu acest pri-

i «In Transilvania penes Albam-Iuliam monasterio schismatico in

suam sine omni licenia Sedis apostolicae authorilate accepto, permul-

tum ibidem, sacra peragans omhia, permansit temporis» ; Columna lui

Traian, l. uit. cit., p. 309.

2 incai, la anul 4605.

• Stinghe, Istoriia besearecei cheailor, p. 6; Sate i preoi, p. 45.-
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lej in cronica româneasc a oraului acestuia i prin în-

scrierea in pomelnicul Mitropoliilor, cu însemnarea al-

turat c a fcut o cârj arhiepiscopal de argint *. Poate

c tot în folosul lui se luar si hotrârile dela 9 Iunie

1609 ale lui Gabriel Bâthory, care scotea pe preoii români

din rândurile iobagilor, oprind i punerea lor la lucrul câm-

pului pentru domnul de pmânt i împiedecarea lor de a

se strmuta dup plac 2
; ei aveau s dea stpânilor moiei

pe care-i îndepliniau datoria sufleteasc sufleteasc numai

darul obinuit.

Oricum, înc din 1614 se numiâ ca episcop predica-

torul calvin al Românilor în Blgrad, Teofil din Prislop,

mnstirea lui Ioan, de unde poate venise i Teoctist. La
l-iu Februar din anul urmtor, el cpt i grija biserici-

lor din prile de sus: ale Turdei, Dobocei, Solnocului,

Crasnei, Maramurului,— unde fusese Spiridon, care nu
mai era deci in via acum,— precum i in ale Bistriei, Gur-

ghiului secuiesc, i chiar ale Bihorului 3
. Cred c actul lui

d'intâiu de numire se poate recunoate peste câteva pagini

Intr'o diplom necomplet, din care reiese c între Spiridon

i Teofil, aezat i peste prile de sus, a fost acolo un
Augustin, care, supt acelai principe Bethlen, fugi din ar
fr nicio lmurire i alerg in Moldova 4

. Când Teofil dis-

pru, nu tim când i cum, in acest Nord ardelean fu aezat,

pân în prile Chioarului i Satmarului, un Eftimie, care

e pus întâiu de tefan Bethlen, guvernatorul Ardealului

|i Maramurului, i întrit apoi de Craiu, la l-iu Iunie

1623 ».

1 Studii i doc, IV, p. 66.

* incai, II, p. 504-6, dup o tipritur din 1653 : latinete Ia Fiedler,

JHe Union der Walachen in Siebenburgen, ia «Sitzungsberichte der

wiener Akademiet, XXVII, 1858, p. 350.

* Dobrescu, Fragmente, p. 19 i urm.

* lbid., p. 23.

* lbid., pp. 24-5.
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schimbare în aceste rosturi bisericeti ardelene o aduce

numai Radu-Vod Mihnea. Vom vedea marea însemntate a

Domniilor sale din amândou principatele pentru dezvoltarea

Bisericii româneti. Ardealul nu putea s rmâie in afar
de luarea lui aminte : pe Sârghie, episcopul pribeag al

Muncaciului, el îl aduse la sine, atunci când crâ Doina in

Moldova, dela 1623 la 1020, i-1 fcu din nou egumen
la Tismana. în prile Vadului i Maramurului, trebuia

s caute a strânge iari legaturile ierarhice de odinioar

cu Mitropolia lui suceveana.

Lui i se datorete, fr îndoial, c, dup moartea lui Efti-

mie, superintendent poate pentru tot Ardealul— i pentru cel

de jos— i pentru Maramur, noul principe ardelean, calvin

hotrât fr îndoial, dar prea bun om politic pentru a jertfi

interesele sale convingerii religioase, primi la Vad un episcop

nou, pe Dosofteiu. El veni din Moldova, unde, precum spune

însui, fusese du Roman si în Hui si mai mare pestre toate

mnstirile eriei Moldoveeb, ceia ce nu înseamn de loc

c Dosofteiu ar fi fost întâiu Vldic de Roman, apoi de

Hui 1
,— când se tie c aceast din urm episcopie era mai

mic i mai nou —,i ar fi voit apoi s treac în Ardeal,

unde situaia lui trebuia s iie cu mult mai sczut i mai

puin sigur in ceia ce privete veniturile. Noul episcop al

Vadului va fi fost numai dicluu al celor doi episcopi mol-

doveni, i, ca unul ce avea drepturile de judecat i asupra

clugrilor, va fi fost el «.mai mare» peste mnstirile din

aceste eparhii ; s ar putea iari ca el s li avut protopopia

în Moldova, care, înc pe aceste timpuri, n avea decât nu-

mai, din când în când, un singur protopop,— protopopii de

inuturi cari se întâmpin în Ardeal, (iind o nscocire cal-

vineasc 2
. Dosofteiu fusese pe lâng tefan-Vod Toma r

1 V. mai departe.

2 «Bani de potropopie» se pomenesc la 1683; muli «rcarc». cu
deosebite sume, pentru a cpta aceast dre^torie. spune Drguin
Vistierul, din Câmpulung ; Doc. Bistriei, 11, p. 39, no. ccxxxi. Cf.

Grama, Instituiile calvinesti in Biserica româneasc din Ardeal,

Blaj, 1895, p. 161 i urm.
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apoi fugise din ar la nvlirea lui Alexandru-Vod Mo-
vil cu Korecki, cumnatul su— sfâritul lui 1615 —

,
i se

întorsese în Moldova mimai dup înlturarea Domnului
sprijinit de Poloni 1

. Era un om încercat, de oarecare în-

semntate, a crui mrturie putea s ie locul unor acte

domneti scrise. El n'ar 11 trecut in Ardeal oricum, ci nu-

mai trimes de Domnul su, care trebuie s fi avut deci

înelegerea de nevoie cu stpânitorul nou al Ardealului.

Dela Dosofteiu avem întâiu o noti la 21 April 1622 a
. E,

de sigur, chiar dela începutul pstoriei lui peste muni. De
pceia simte nevoia de a-i aminti sarcinile de cinste ce

avuse în ara lui cea veche, precum i vizitaia canonic ce

a fcut în prile de ctre Tisa, care se ineau i ele de

larga stpânire, bine asigurat i cârmuit bine, a lui Bethlen

:

«i am fost în inutul Scmariulul» -r-, unde perise un
înainta de-al su,— «pân la Dobriin». Era ortodox, de

sigur, ca unul ce venise dintr'o ar cu ortodoxia sigur,

într'o scrisoare îndreptat ctre Bistria,— scrisoare pentru

a cere clajdea, poclonul de un florin, pe care i 1-a învoit, scrie

el, Craiul, apoi «osfeteniile», pentru sfiniri, i «gloabele»,

pentru pcate canonice, ca «împriturile», «friile», «cus-

criile», «cumtriile» i alte «fr-de-legi» în ce privete

cstoria— , Dosofteiu nu are prilej s pomeneasc pe epi-

scopii calvini i, în deosebi, pe Spiridon, care nu putea fi

uitat aa de uor, ca un Ioan Cernea de pild 3
. El leag

îns pstoria lui de-a dreptul cu a lui Eftimie cel nou, — i
acesta poate rmas în credina cea veche, cu toate concesiile

formale ce va fi trebuit s fac i el calvinismului dominant 4
.

Folosindu-se de sprijinul lui Radu-Vod i al «Craiului»,

Dosofteiu a putut s-i zic dela început, — ca i Spiridon,

de altfel — , «Vldic[] în Ardeal i în Maramure», sau,

i Arch. ist, P, p. 93.

2 Cipariu, Archivu, p. 781.

3 Doc. Bistriei, II, p. 4, n-le clxiii-iv.

* t Gloabele dela Vldica Eftimie încoace» ; ibid.
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ca în scrisoarea pe care o îndreapt din Braov, unde avea

deci putere, ctre mnstirea Bisericanilor, «arhiepiscopul

chir Dosoftei al Blgradului i a toat ara Ardealului i
Ungureasc i celelalte», iar în rvaul ctre Bistria: «cu

mila lui Dumnezu Vldica de Belgrad i a toat ara», ori,

simplu, «Vldica Ardealului», întrebuinând i pecetea cu

cei trei arhangheli. El are o însemntate i pentru orân-

duirea acestei Biserici ardelene, peste care întreag izbutise

a-si întinde autoritatea.

Pe Eftimie, numit anume pentru prile de sus ale Ar-
dealului, izbutise a-1 înltura ori moteni in 1622. Dup
ce fcuse, la 1624, ca preoii si s fie scutii formal de

dijma grânelor i a vitelor *, el strânse, la 4 Iulie 1627, un
sobor de reform, ca s tie de acum înainte clerul româ-

nesc «cum trebuiate a inea leagea lui Dumnezu prentru

ispsenie sufletului». Se hotrî purtarea de «haine lungi

pan la glesne», în locul vechiului port ernesc, i, în acelai

timp,— precum dorise el înc din 1622— , întrebuinarea la

slujb a crilor româneti ce se mai pstrau de pe vremea

lui Coresi, pedepsindu-se aceia «care nu vor ti de'neles»,

mcar Crezul, unele rugciuni i pri din Evanghelie*.

Dosofteiu sttea chiar «in claustro albensi metropolitano»,

în mnstirea Mitropoliei din Blgrad, de unde scrie, ca

«episcop românesc al terii Ardealului» numai, la l-iu Ia-

nuar 1625 Bistrienilor, cu privire la un preot eare, cu
scrisori «crieti», se duce in Moldova, la Radu-Vod i la

Mitropolitul terii
3

.

Totui Dosofteiu nu e însemnat in pomelnicul Mitropoliei

Blgradului : ca strin întâiu, ca episcop de Vad apoi i, în

sfârit, pentru c ajunsese un sprijinitor fi al catoinis-

mului, pe care principele voia chiar s-1 introduc gu totul,

cerând i un fel de blagoslovenie dela Constantinopol, dela

i Fiedler, p. 366 ; Hnrmuzaki, Fragmente, II, p. 5.

2 Dup Petru Maior, ia Gipariu, Acte i fragmente, p. 150 * urm*

• tefan-ceUMare, Mihai Viteazul, etc, pp. 33-4.
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Chirii Lukaris, prietenul calvinismului, pentru a înlturi

orice urm de alctuire bisericeasc deosebit a Românilor

*

din Statele sale. Tot aa rmâne în afar de pomelnic i ur-

maul lui Dosofteiu, Venedict, care scrie, tot Bistrienilor,

din Budi, pe pmântul chiar al Bistriei, la 4 Maiu 1631. i
el are legturi cu* Moldova, i trimete la aceast dat pe

diaconul su românesc Teodor», pentru «afaceri bisericeti»,

la mnstirea Suceviei 2
.

în curând îns Vldica Ghenadie Brad, din Blgrad, sfinit,

dup cuviin, nu in Moldova, ci in Târgovitea muntean,

Îi punea «chipul vldicesc» in prile Vadului i Maramu-

reului, de unde dispruse «episcopul Venedict». Gheorghe

sau Ghenadie Brad, ajuns episcop înc d'inaintea datei de

4 Decembre 1628, când face o întrire de protopop 3
, capt

dela Bethlen, a crui Domnie se apropia de sfârit, — Radu
Mihnea era mort înc din cele d'intiu zile aleanului 1626—

,

Învoirea de a purta titlul de Mitropolit «în Scaunul Bl-
gradului, al Vadului i Oradiei-Mari i Satmarului, i a toat

ara Ardealului i celelalte».

Recunoscând aezmântul calvinesc al protopopilor, îl

vedem întrind pe Ian din Inidora, care urmase, mai

de mult înc, lui Moise Petiel cel învat, dându-i voie

a cerceta bisericile : <rde acoperi, de interimuri i de

scriul din luntru», adec de chivot, a vedea «cum în-

va sfânta Evanghelie» preoii i a înltura pcatele ca-

nonice, «necderile», cstoriile «pan la al cincele vr»,

ccuscriile» i «cumetriile», i despreniile; cu «giuraii»

si împreun, el va putea «despri» i «birglui» cu o

gloab de 12 florini 4
. Astfel ajunser în stpânirea lui i

bisericile româneti calvine din acest ora si, de bun seam,
» a a ' >

1 Ardeleanu, Istoria diecesei Oradei-Mari, II, Blaj. 1888, pp. 17-20.

* Stefan-cel- Mare, Mihai Viteazul, etc, p. 35.

« Studii i doc, XII, pp. 280-1 ; cf. Petra Maior, Ist. bis., p. 72 i
urm., nota ; Cipariu, /. c, p. 253 i urm.

»L. c.
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din Lugoj i Caransebe, dar nu acelea, strict ortodoxe,

din prile turceti, supuse Paei din Timioara, ale Lnului

i Lipovei, unde se întâlnete înc la 1(308 un Vldic fr
reedin, de bun seam romîn, Sava, urma al unui

Teodor Vldica, pe care-1 aflm pomenit în cursul luptelor

lui Sigisinund Bâthory cu Turcii, la 1595 l
.

lan din Inidora ajungea astfel a porunci dn chipul*

singurului Vldic românesc din Ardeal i ara Ungureasc
prin întrirea din 1GW

28. Acelai sistem fii întrebuinat i în

Maramur, unde aceste drepturi de vizitare, de judecat,

de strângere a veniturilor, le capt «smeritul loan, ar-

ii iepis[co] pul», — cetete: arhidiaconul, sau protopopul —

,

si «chipul Vldici lui Ghenadie de Belgrad» sau, mai

solemn, «cu mila lui Dumnedzu chipul vldicescu popa

Ion din Maramure», i anume «din eraul-de-sussu, din

VisîHil-de-sus» cu locuina. Puterea lui se întindea pân la

Telciu, i el avea dreptul de a pune i de a scoate proto-

popi pentru inuturi ca acela al Bistriei, al Moiseiului,

unde clugrii putueni fcuser un metoh al lor 2
, al Bu-

dacului 3
, al Mocodului i indicului bistriean, care obinuia

a-i inea soborul i pe la Nsud 4,— cari toi ii «ddeau

sam de rândul venitului vldicescu^ 6
. Stând la Viu, cu

ajutorul si poate scriitorul su, «erai Avrilie», preotul Au-

reliu, care-i împrumuta i pecetea pentru a-i întri r-

vaele, loan înlocuia dup putin pe vechii Vldici ai

Vadului, grmdind pe episcopul rusesc de Muncaciu în

prile de sus ale Maramurului .

1 CS. dup Mârki Horos, in Unirea pe 1804, p. 189 i urm. ; Wolfganff

Ifcthlen, Hiator ia, la aceste date.

2 V., pentru acest protopop, Doc. Histri{ei, II, p. 53, no. cclviii.

3 lbid., p. 30, no. ccxiv
; p. 42, no. ccxxxyii.

4 fbid., pp. 33-4, no. c.cxx.

•
r>

line. Bistri(ei, h p. 43, no. lviii
; p. 03, no. lxxxiv.

,; V. mai sus, p. 221 .i urm.
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Cât privete pe Ghenadie, el strbtea ara ca stpân al

sufletelor româneti. Odat-1 vedem poruncind din Sighi-

oara cutrui biru s opreasc rudele unui preot 1
.

Prin eJ, unitatea religioas a Românilor din Ardeal i Tara-

Ungureasc, dorit i, în cea mai mare parte, pregtit de

Mihai Viteazul, ajunsese un fapt, i unul din cele mai în-

semnate pentru dezvoltarea cultural i politic a neamu-

lui nostru.

CAP. VII.

Dezvoltarea Bisericii moldoveneti în aceast epoc.

Episcopia Huilor.

îndat ce ajunse în stpânirea Moldovei, Mihai se îngriji

s fac i aici acea bun orânduial pe care o introdusese

în ara-Româneasc, locul de plecare al mririi sale.

Cu Ieremia-Vod, cu neamul întreg al Movilestilor si cu

boierii cari-i pstrau credin, fugiser la Hotin cei patru

ierarhi ai Moldovei. Ei erau : Mitropolitul Gheorghie 2
, epis-

copul de Roman, 4gafton; cel deRdui, Teodosie Barbovschi,

clugr din Pobrata, care fusese învtorul, «dasclul», tâ-

nrului fiu al lui Petru-Vod chiopul, tefan-Vod, i în anii

pe cari btrânul Voevod apuc s-i mai petreac îu Apus,

la Innsbruck si Bozen 3
si care, întors in Moldova cu Via-

dica Gheorghie, înlocuise, dup data de 25 Mart 1598, pe

Râdueaiiul Amfilohie, necunoscut altfel 4—
,
i, in sfârit,

episcopul de Hui, Ioan B
.

1 Boc. Bistriei, I, p. 42, no. lvii.

2 V. mai sus, p. 188 i utm.
8 Hurmuzaki, XI, tabla.

4 Pomenirea lui Amfilohie la 2 August 1597: Hasdeu, Arch. ist., III,

p. 76 ; cf. Wickenhauser, Radautz, pp. 20-1 : e pomenit i la 22 Ianuar

1597 ; Solka, p. 67 : la 25 Mart 1598. La Rdui aflm pe Mardarie, in

ziua de 10 August 1594, acelai an; Hurmuzaki, XI, p. 905.

6 V. i Melcbisedec, Cron. Rom., I, p. 226: pomenirea lor in 1600,

iar lun, de Ieremia.
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Prin urmare, în primvara anului 4600 fiina i aceast

nou episcopie a Huilor. N'avem hrisovul domnesc de în-

temeiere, din partea ctitorului ei, Ieremia Movil, dar s'a

pstrat în traducere actul de danie din 74 — , fr unitate

în cifra datei i fr însemnarea de lun i de zi, prin care

Ieremia-Vod, «robul stpânului su Domnul Dumnezeu i
Mântuitoriului nostru Iisus Hristos i închintoriu Sfintei

Troie», sftuindu-se cu ierarhii Bisericii moldovene, între

cari si cu acest nou Vldic Ioan, druiete «noului» su
lca de rugciune, Episcopia, cu hramul Sf. Petru i Pavel,

satele pe care le avuse pân atunci el însui, Domnul, în

hotarul Huilor: Plopenii, Cozienii, Roietii, silitea Cre-

etii i Spriaii, precum, i, peste Prut, în inutul La-

punei, satul Cccenii *. Mrturiile boierilor, care sânt în-

tocmai ca i acelea dintr'un document al lui Ieremia cu

data de 42 Maiu 7444, adec 4606 8 — cu acea deosebire

c în actul pentru Hui pârclabi la Roman sânt Oastea
i Gherman, pe când cellalt are în locul lui Gherman pe

Manole, care nu se mai întâlnete statornic de aici înainte—

,

ar arta c aceast d'intâiu întritur de moii pentru

episcopia de Hui trebuie pus în primvara sau vara

anului 4606, în orice caz nu înainte de sfâritul lui Iunie,

când Ieremia-Vod îsi mântui viata. De oare ce îns actul
a •

din 42 Maiu 4606 are ca Mitropolit pe Teodosie Barbovschi,

pe loan ca episcop de Rdui— deci el înaintase— i la

Hui pe Filoteiu, i schimbarea Mitropolitului, a episcopi-

lor de Rdui si de Hui nu erâ înc svârit la 24 Au-
a a a a

gust 4604 8
, trebuie s se admitc dania lui Ieremia-Vod

e din ultimele luni ale anului 4604, din 4605, sau din cele

d'intâiu luni ale lui 4606.

Cu privire la adugirea acestei a patra episcopii moldo-

1 Melchisedec, Cron. Huilor i a episcopiei cu asemenea numire,

Bucureti, 1869, I, p. 91 i urm.
8 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 22 i urm.; cf. Hurmuzaki, XI, p. 908.

• Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 228 i urm.
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veneti poate s lmureasc i o scrisoare, dintre 1597 i
1599, a lui Meletie Pigas, patriarhul Alexandriei. Din ea se

vede c Ieremia-Vod ceruse «Marii Biserici» constantino-

politane, conduse atunci de Meletie, recunoaterea Mitro-

poliei Moldovei ca «archiepiscopie» canonic i c în vederea

acestei recunoateri se crezu de cuviin a mai dâ un su-

fragant noului arhiepiscop, care primi chiar «mantia pa-

triarhal cu patru închipuiri i cu patru izvoare», precum
i mirul. Dar Pigas plec la Alexandria înainte de a se li

luat o hotrâre ?i a se fi pus în scris tomos-ul patriarhal

pentru eparhia Huilor 1
.

Motivul întemeierii celei de-a patra diecese moldoveneti

ce poate înelege, gândindu-se cineva la împrejurrile po-

litice de atunci ale Moldovei. Rscoala lui Aron-Vod, to-

varul de alian i de lupt al lui Mihai Viteazul, d-
duse terii inuturile pierdute ctre Turci în 1484, când

sa luat Chilia i Cetatea-Alb cu o întreag zon sau raid

de sate, i mai ales în 1538, când Sultanul Soliman, înl-

turând pe Rare, ridic hotarul acestei raiele pân sus la

Bender si la linia Bacului. Ismailul si alte locuri vecine

nu se întoarser îndat ctre Turci, si aezarea Ttarilor

in Bugeac, pe care cei d'intâiu o hotrâser atunci pentru a

sta in coasta principatelor, nu se îndeplinise. Pentru aceste

pri smulse dela pgâni i inute înc de Ieremia cu spri-

jinul lui Zamoyski — i pe Simion-Vod, fratele Ieremiei
r

îl vedem druind, la 28 Iulie 1606, mnstirilor Râsca si

Bistria «locul numit Cavahub— sau Cahul—«cu toate apele

i cu toate gârlele care se vars în el i care iese din el y

locul ce este dela stâlpii Galailor (rdiUT-kNkM) pân la

Dunre i cu tot venitul 2» — , se fcu deci noua epis-

1 Melchisedec, în An. Ac. Rom., III, p. 37 i urm., dup ms. din

Chalke. Pentru Meletie Pigas, cf. i Agatanghel Ninolachi, MeUxioc k

B^T«? (1545-1602), Ghanioi (Creta), 1903.
a Arch. ist., III, pp. 68-9.
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copie, care fu aezat la Hui pentru c aici erau moii
ale Domniei, care puteau fi druite i pentru c în ora
se afla o bun biseric veche dela Stefan-cel-Mare.

CAP. VIII.

Sinodul dela Iai (1600).

înc fiind Miliai Viteazul în Iai, la 2 Iunie 1600, se deschise

sinodul pentru caterisirea episcopilor moldoveni fugari, cari

erau privii ca rsculai i trdtori fa de Domnia cea

nou. Afar de btrânul Mitropolit Nicanor, scos anume
pentru aceasta din mnstirea sa Agapia, i de Petronie

dela Muncaciu, erau tot prelai greci, Patriarhul Nectarie

de Ohrida, Mitropolitul de Târnova Dionisie, Gherman al

Cesareii lui Filip, Teofan de Vodena i Efrern de Hebron.

Sinodul inu seam de uneltirile lui Ieremia pentru a dâ

ara-Romneasc fratelui su Simion, de dreptatea cauzei

lui Miliai. de trdarea ftis a Vldicilor, de refuzul lor de
7 am '

a se întoarce, chiar dup ce Mihai îi rugase de aceasta,

prin protopopul Moldovei, cel mai mare în rang dintre cle-

ricii rmai în ar, Teodor. Se hotra, potrivit cu canoanele,

c ei cesânt czui din Scaunele lor si neiertai» : Dionisie,
* an »

fiind i exarh patriarhal în Bulgaria, cpt învoirea de a

proceda la alegerea altor episcopi, cu obinuitul sobor do

arhierei.

Mitropolitul târnovean, care i isclete ca avechil al

Moldovlahieb, nu zbovi. Filoteiu fii ales pentru Hui, iar

pentru Rdui Anastasie, care nu e cel ce fusese pana

atunci egumen de Galata 1
, cci acela murise în alaiul do

pribegie al lui Petru chiopul, ci viitorul Mitropolit mol-

dovean, caligraful i ctitorul de mnstire Anastasie Crimca.

i V. catastiful Galatei în Cuv. den btrâni, I; cf. Hurmuzaki, XI,

p. 218, no. cccli
; p. 251 i tabla.
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La 15 i 19 Iunie 1600 ei jurau credin lui Mihai, fiului aces-

tuia, Nicolae-Vod Petracu, i luau, în jurmântul lor, înda-

toriri care nu erau poate in obiceiul terii pân atunci. Vl-

dicii aveau s primeasc cele epte soboare pentru «dreptele

dogme», s «pzeasc pravila i sfintele porunci cele de

demult»; nu vor primi niciodat mit i nu-i vor clca da-

toriile nici de frica «împratului, nici a Domnului», iie i
supt ameninare cu moartea.

Dionisie rmase cu ei, nu numai ca vechil, ca pân atunci,

ci ca «preasfinit domn i Vldic Mitropolitul sfintei Mi-

tropolii, de Dumnezeu pzite, a cetii Sucevei i a toat

ara Moldovei». Mitropolitul Gesareii sttea lân<^ el la ju-

decat, i se pare c loan de Hui, care nu fu înlocuit, f-

gduise a se întoarce 1
. Egumenul Atanasie de Bistria i

ali clugri nu se sfiau a veni înaintea lor pentru mr-
turisiri 2

.

Când, peste putin vreme, Mihai pierdu Moldova, Dio-

nisie trebui s plece din ar. El se alipi pe lâng
Radu-Vod Serbau, noul Domn al erii-Roniâneti, i în

fruntea marturilor testamentului fcut de acest Domn ca

pribeag la Viena, în ziua de 28 Februar 1620, se atl <i Dio-

nisie Paliolog, Mitropolitul dela Trnov» 3
.

Anastasie îi atept vremea pentru a intra statornic iu

ierarhia moldoveneasc 4
. Filoteiu apare ca (.(fost episcop»

Însrcinat s fac o hotrnicie la Sihla, in ziua de 21 Au-

gust 1G04 6
. Pân la începutul anului 1006, Teodosie Har-

bovschi, care se pricepea s îndrepte manuscripte slavone 6
,

1 Studii i doc, IX, p. 29 i urm.
* Ibid.

8 Socotelile Sibiiului, pp. 201 ; Lp£datu, Doc, I : facsimile in Floarea

Darurilor, II, i in Istoria Romanilor pentru poporul românesc.
4 V. P. Partenie, Mitropolitul Anastasie Crinica al Moldovei, Bucu-

reti, 1907.

6 Melchisedec, Cron. Rom., l, p. 228 i urm.
6 Melchisedec, in Rev. pentru ist., arch. i fii., I 2

, p. 52.
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lua locul lui Gheorghie Movil, care se stinse astfel cu

câteva luni înainte de fratele su Vod Ieremia (f 30 Iunie

1606), sau prsi Scaunul de arhipstor pentru a se ad-
posti la Sucevia *. Peste puin plec din Scaun btrânul

episcop de Roman,— fost, se pare 2
, i trector Mitropolit 3

,

—

Agafton, care avea înc dela 6 Maiu 1605 ca urma pe

Anastasie Crimca 4
. Ioan, din partea lui, trecu atunci la

Rdui, iar Scaunul de Hui fu cptat în sfârit, dup&
o lung ateptare de pocin, de ctre Filoteiu.

CAP. IX.

Biserica Moldovei supt Moviletii întori în stpânire.

Mitropolitul Anastasie Crimca.

Acetia fur episcopii din ultimele zile ale lui Ieremia:

Movil; Simion îi avii i el în scurta lui Domnie, care se

mântuie printr'o moarte nprasnic în Septembre din anul

urmtor. îi întâmpinm pe toi i in stpânirea vremelnic

a lui Constantin, fiul Ieremiei. în Ianuar 1612 acesta era

scos din Domnie de ctre Turci, dar înc din 1608,

înainte de mântuirea erei de relativ neatârnare a mân-
drilor Movileti, Anastasie se întâmpin ca Mitropolit al

Moldovei, — întâiai dat, la 15 Iunie —
,
pe când la

Roman vine Mitrofan, ucenic al lui Agafton i fost egumen
de Moldovia B

. Teodosie Barbovschi mântuise ru pstoria

1 lbid., p. 50: ar fi fost acolo la 1608-9, dup inscripia de]]pe o

icoan.
2 Cf. mai sus.

3 Dac n'au fost doi Agafloni.

* Acelai, Cron. Romanului, I, pp. 251, 237; Partenie, l. c. t p. 19 ^

v. i Arch. ist., III, pp. 68-9 ; cf. Ist. Ut. rel., p. 124, nota 5.

* Partenie, p. 19 i urm.; Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 240; Doc*

Bistriei, I, pp. 12-3, no. xv
; pp. 80, 99-100 ; Ist. Ut. rel, pp. 125-6 i

p. 125, nota 1.
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sa : el încercase a otrvi în împrtenie pe tânrul Domn,
o ticloie de care nu s'ar fi fcut vinovat, de sigur, nici-

unul din înaintaii si 1
; el fu descoperit i supus mult

vreme la chinuri pentru a-i arta tovarii 2
.

Anastasie e ultimul reprezintant al crturriei celei vechi

slavone, al datinei de cldire a mnstirilor frumoase, al

meteugului de împodobire migloa- a manuscriptelor.

Fiu al târgoveului loan Crimca din Suceava i al Crâstinei,

«are e îngropat la Ptrui, supt o piatr de mormânt cu

data de 1593 3
, el poate fi acel allie diiacu, fiul Crimcoae

din Suceava» pe care-1 pomenete o danie din 1587 a lui

Petru chiopul, care rsplti cu silitea Unguraii, pe apa

Sucevei, pe acest ajuttor credincios în lupta grea a bie-

tului Domn slbnog cu nvlitorii Cazaci 4
. Nu tim in

ce mnstire si-a fcut învtura în ale bisericii si ale

crturriei. Era îns un caligraf cu gust i rbdare, dela

care au rmas frumoase manuscripte, împodobite cu mi-

niaturi. Evanghelia din 1609, cea de pe la 1614, Apostolul

din 1610, Liturghia din 1610 i cea din 4612, manuscripte

care se pstreaz astzi înc la Dragomirna, afar de unul,

afltor în biblioteca împrteasc din Viena 6
.

Pe atunci, dup Petru chiopul, care fcuse numai Ga-

lata, i Ieremia Movil, care, cu tot neamul su mare, pu-

1 Hurmuzaki, IV 2
, pp. 308-9, no. ceexv : raport veneian din 29

Maiu 1610, dup tiri venite din Moldova. Pare s fie vorba de Teo-

dori?.

* Aceste chinuri ar fi urmat in 1610. S nu fie vorba ins de b-
nuieli care s fi atins, o clip, pe Anastasie însui ?

8 Cf. Pretendeni Domneti, p. 76, nota 1 ; Kozak, p. 59, unde sânt

lipsuri i greeli In cetire ; Neamul românesc in Bucovina, p. 46 ; Studii

i doc, XI, p. 47, no. 2; Melchisedec, in Rev. pentru ist., arch. i fii.,

I», pp. 70-3.

4 Studii i doc., I. c.

* Melhisedec, In Rev. p. ist., arch. i fii., 1 2
, p. 70 i urm ; Bogdan,

In An. Ac. Rom. t
XI, p. 21 i urm.

l<5
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ternic i bogat, dduse terii o singur mnstire, Sucevia,

râvna pentru cldirile sfinte începuse din nou. Nistor Ureche,

boier iste i harnic, amestecat în lucrurile tainice ale mai

multor Domnii, iar, dela un timp, omul Moviletilor i epi-

tropul fiilor lui Ieremia-Vod, alese un loc în munii Neam-

ului, intr'un ascunzi de codru, nu tocmai departe de

mnstirea strveche a Neamului, i numi dup pârâul

sec ce curge lâng dânsa, mnstirea Secului. Frumoasa,

dar complicata, împleticit inscripie cuprinde data de 1602

pentru zidirea început in Iunie i mântuit în Octombre 1
:

danii de multe sate se fac de Nistor, de soia sa, clug-
ri acum, Mitrofana, — sora Moviletilor, se pare —

,
i de

cei patru copii ai lor, Vasile i Grigore, Nastasia, care lu
pe Balica, i Mria, viitoarea soie a lui Constantin Batiste

Vevelli, in cursul anului 1604 2
.

Noul lca mnstiresc fii potrivit, în linii i podoabe,

dup Galata lui Petru chiopul, de care se deosebete astzi

numai prin urâtele adausuri de mai târziu, un pridvor, o

vemântrie i o proscomidie 3
. Pentru Dragomirna sa, în

apropierea Sucevei unde se nscuse, copilrise i lucrase

poate ca diac Iu carii bisericeti cu foile împodobite, Anas-

tasie Crimca, ajuns acum Mitropolit al terii, avea o am-

biie mai înalt. Din banii strâni de dânsul când erâ mirean

sau numai clugr, pân a nu ocupa statornic un Scaun

episcopal, si din aceia pe cari i-i ddur Stroicetii, rudele

sale, el fcu, înc de prin 1002, prin meterul Dima, poate

un Grec 4
, o bisericu pentru bolnit, lâng o mnstire

mai veche, de proporii mai restrânse, i probabil înjghe-

bat din lemn. Ga episcop de Roman el începu i isprvi

apoi biserica cea mare, una din cele mai frumoase in oal
Românimea : înalt cum nu se mai ridicase alta pân atunci,

i pentru aceia prând îngust; nici o înaintare în linii,

1 Inscripii, I, pp. 20-30.

2 Jst. Ut. rcl., pp. 119-20 i notele: Inscripii, I, p. 33.

3 Sate i mnstiri, p. 122 i urm.
4 Melchisedec. in llev. p. ist., arch. i fii., 1 2

, p. 69.
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care sânt cele Îndtinate în sistemul arhitectonic al lui

tefan-cel-Mare, dar podoabe care se ivesc numai acuma:
contraforturi lucrate cu grij, brâu spat, cu Înfiarea
unei funii Împletite, încingând toat zidirea, alte colace de

piatr, sculptat în acelai chip, urcându-se pân la vârfu-

rile bolilor gotice, cadre de form nou în jurul feretilor,

trandafirai, rozete de piatr pe toat Întinderea turnurilor

i, ici-colo, pe linia lung a funiilor Împletite, care mai ps-
treaz vechea lor zugrvire cu rou, albastru i aur 1

. O
piatr de mormânt fr inscripie pe dânsa arat în aceast

strlucit biseric sculptat locul unde se odihnete ctitorul.

Pe urmele lui Anastasie se lu Domnul care veni în Moldova

dup scoaterea lui Constantin Movil, încercatul i asprul

btrân tefan Toma, care, în rtcirile lui de osta prin

Apusul catolic, nu uitase totui vechea lege rsritean
a lui Toma-Vod, pe care i-1 invoca drept tat. Domniile

lui moldoveneti, desprite prin nvlirea i scurta petre-

cere in Scaun a lui Alexandru Movil, înc unul din copiii

Doamnei Elisaveta a lui leremia, se pomenesc i prin cl-
direa mnstirii bucovinene Solea.

Are, ca i Dragomirna, pe care îns n'o atinge în frumu-
se, ou în fa i o altu lateral, boli gotice, ciubuce

împletite i rozete,— inoirile cele mai însemnate ale unui timp

care, pstrând tipicul in stil, cuta s-i puie pecetea mcar
ia deosebita îngrijire rbdtoare a amnuntelor f

.

Anastasie, oricât ar fi cutat s se împace i cu Domnia
unui Toma, era, prin legturile sale de înrudire ca i prin

recunotin, un om al Movileti lor. Deci, când Alexandru-

Yod cel nou birui i se aez în Scaun, el îi turn pe

1 V. Neamul românesc în Bucovina, p. 39 i urm.; Kosak, p. 11 i
urm.

2 Cf. Wickenhauser, Solka i Neamul românesc in Bucovina, p. 78
i urm.
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i

= ... *

frunte mirul Domniei. Iar, când cel din urm din irul Dom'
nesc dat de familia Movil fii izgonit de Turci i Radu
Mihnea, cârmuitorul muntean, se strmut în Moldova,

zilele pstoriei lui Crimca erau numrate, i, de fapt, el fii

Înlturat, dei numai pentru câtva timp, în 1617.

Tot pe atunci, dar nu în urma hotrârii vre unui sinod de
rzbunare, ca acela din 1600, ci pe încetul, fur înlocuii t
ceilali ierarhi moldoveni: episcopul Pavel Nemeanul, de

Roman,— dela 1613— , fcuse loc înc din 1616 lui Atanasie ;

episcopul de Rdui — , urma, înc din 1609, al lui

Ioan— , Efrem, de obârie duhovniceasc din Moldovia, îi

prsete Scaunul de prin 1615
* ; Filoteiu de Hui nu se

mai întâmpin dup 1613 2
. Mitropolitul mazil se va fi ad-

postit la Dragomirna; Pavel se dusese la metania sa din

Neam, unde-1 aflm înc la 7132— 1623-4 — si unde
i se vede mormântul, cu o inscripie slavon, distrus în

parte 8
.

i V. Wickenhauser, Radautz, pp. 22-4 ; Kozak, pp. 189-91.

* Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 102-3. Urmai : Efrem (—1617J/
loeif, Mitrofan (dela 1617). Ibid.

• Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 251 ; Notie, p. o.
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PARTEA a IV-a.

JNTEMEIAREA ÎNRÂURIRII GRECETI
l

PRIN

RADU-VOD MIHNEA.
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CAP. I.

Împrejurrile Bisericii muntene dup Mihai Viteazul.

Motenirea lui Mihai Viteazul cutase s'o aib întâiu

Simion Movil i Radu erban. Acesta din urm biruise i
avuse o stpânire îndelungat pentru acele vremi i împo-

dobit cu biruin. în ceia ce privete îns Biserica, ea nu
înseamn nimic, i ca adevratul urma al lui Mihai Viteazul

trebuie privit numai acel Domn care cutase i înainte s-1

loJture, cu ajutorul Turcilor, i care-i aezase în sfârit

puterea pe sfrâmturile norocului trector al lui Radu
erban, — Radu-Vod Mihnea. prigonitorul, in Moldova,—
unde trecu la 1616, lsând ara-Româneasc pe numele

«coconului» su Alexandru i în seama Doamnei lui, Ar-

ghira,— al celui mai însemnat cleric de coal româno-sla-

von din tot acest timp, al lui Anastasie Crimca.

Radu era fiul lui Mihnea-Vod «Turcul» sau Turcitul,

evlavios cretin, ctitor i druitor de biserici i mnstiri
înainte ca, de fric, s se prind de poala lui Mohammed
mântuitorul. Fusese crescut, spune cronica, în prile r-
sritene, dup mazilia printelui su i peirea lui sufle-

teasc: o cronic în care se cuprind tiri din acele vremi

chiar, spunec mama lui Radu, «Doamna» Visa, de fapt numai

o iubit a Mriei Sale viitorului Turc cu mai multe neveste *,

fur pe fiul ei, pe «copilul mai mic» al Domnului i-1 as-

l V. Contribuii la istoria Munteniei, passim.
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cunse, mulmit vre unuia dintre clugrii greci cari erau

totdeauna la îndemân în erile noastre, la mnstirea
lvirului, a Iberienilor, dela Muntele Sfânt Atos. De aici

el trecu la Veneia, trimes — se spune — tot de ocroti-

torii i cresctorii lui, clugrii, de bun seam în chiliile

bisericii greceti de acolo, Sf. Gheorghe, în cimitirul creia

se odihniâ, dela 1599, Zotu igara, ginerele lui Petru

chiopul i, în acest chip, ruda tânrului cocon Radu 1
.

Când fii numit, la 1595, în locul lui Mihai Viteazul, pe

care Turcii credeau c-1 vor putea scoate, Radu era înc
la carte, în deprtata Veneie, i tatl su, beiul, merse

înainte pentru a-i lua in stpânire Scaunul, în care acum,

ca Turc, nu putea fi decât trectorul ispravnic al fiului su
nevrâstnic. în 1506 Radu înva acolo «literele» i cerea

turcescului su printe cai de rzboiu. Dar, înc în cele

d'intâiu zile ale acestui an, el trebui, în ndejdea unei

Domnii de fapt, s treac Marea, la Ragusa. De aici merse

la Constantinopol i, pân cpt steagul de numire pentru

ara-Româneasc, el nu mai prsi Capitala turceasc 9
,

îns, din cât sttuse la Atos si în Veneia, tânrul învase
«carte greceasc i latineasc». Trit într'un mediu curat

grecesc i monahal, el ajunse un sprijinitor de cpetenie

al ierarhiei i culturii rzimate pe vechi rosturi rsritene,

în toate stpânirile, asigurate i deosebit de pompoase, de

care se învrednici în viaa sa. Un ludtor grec al lui

adauge c tia i limba arab, aâ încât se putea înelege,

într'un stil învat i elegant, cu Turcii, stpânii si, slujii

totdeauna cu credin de dânsul, de-a dreptul 3
. Acest om

cu însuiri care l-ar fi fcut altfel un «mare filosof», avea

creterea, cunotinele i concepia care erau de nevoie pentru

a face din el, Domn românesc de dou ori în principatul

muntean, de dou ori in Moldova, iar dela 1623 la 1626, timp

1 Hurmuzaki, XI, p. 534, no. dclxiv ; cf. Contribuii, p. 99 i urm.

2 lbid.

8 An. Ac. Rom., XXI, pp. 13-4.
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de trei ani, în amândou erile noastre,— având la Bucureti,

de form, ca lociitor pe fiul su Alexandru Coconul,— Înte-

meietorul unei politice mree, întemeiate pe comunitatea

de lege ortodox a cretinilor din împria turceasc, pe

înfrirea lor sufleteasc în aceiai cultur superioar ele-

nic, pe supunerea lor ctre aceleai supreme autoriti

bisericeti, — politic dela care celorlali ortodoci li-au

venit ajutoare bneti, tiprituri bisericeti, coli înalte, iar

terilor româneti dela Dunre o cinste, o strlucire, un
prestigiu, — ce-i dreptul, foarte bine pltite,— pe care nu
Je avuser pân atunci în acelai grad.

Radu motenise dela înaintaii si pe Mitropolitul Luca,

care ar fi fost numit chiar, ca episcop de Buzu, dup o

însemnare nesigur, la 1587, deci în Domnia lui Mihnea,

tatl lui Radu 1
. în 1605, dup aceleai însemnri, în zilele

lui Radu erban, totui un Domn de ar, cu privirile în-

dreptate ctre Apus i ctre cellalt împrat; Luca fii înaintat,

— fr a trece prin Râmnic, unde aflm pe Teofil i pe un
Efrem, pomenit la 1602, la 1606 i pân la 1612 2

, — la

Scaunul metropolitan, în care, înlocuind pe un Ieremia

cunoscut numai prin pomelnicul Mitropoliei 3
, el sttu pân

la 1629 4
. Erâ, spune acelai panegirist care a ludat pe

însui Radu-Vod, un «om bun i de credin, având din

fire o inim deschis, crescut din fraged vrâst în starea

monahiceasc i deprins foarte la caligrafie» ; creterea lui

bun se lmurete i printr'aceia c erâ din Cipru 6
, insul

greceasc, supus Veneienilor, ca i acel preot Adam, rob

rscumprat dela Turci, care întovrise pe Petru-Vod

l Lesviodax, p. 440.

* lbid., p. 432; Istoricul eparhiei Râmnicului, pp. 33-4 ; Studii i
doc, V, p. 292, nota 2.

* Studii §i doc, V, p. 629, nota 1.

* Lesviodax, p. 399.

* L. c, p. 13.
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chiopul prin rtcirile apusene ale acestuia *. Radu-Vod-i

datoria recunotin pentru c el lucrase, cu ali boieri, ca

s-1 aduc In Scaun. De i Grec de obârie, 11 vedem dând

hotrâri judectoreti In românete 1 i puind supt ele is-

clitura slavon Îndtinat. Ca episcop de Buzu, el a scria

supt Mihai Viteazul, la 1594, o strlucit Evanghelie greac,

ce se pstreaz Înc in Ierusalim 8
. Cu Mitropolitul Anastasie

al Moldovei a trit In bune legturi, i acesta, pentru c a

druit la Târgovite nite tproloagei slavone, e Însemnat

In rândul arhipstorilor munteni 4
. Mormântul lui s'ar fi

aflând la foasta mnstire Izvoranu din Buzu, ctitoria lui,

se vede.

Ceilali ierarhi munteni n'au fost Greci nici pe vremea

acestui iubitor al elenismului bisericesc, cultural i politic

Din potriv, la Râmnic ajunge, înc din 1619 §
, Teofil cel nou,

fost stare la Bistria, mnstirea de crturari a Craiovetilorde
odinioar '. El e acela care a scpat de profanare, In timpul

nvlirii Ungurilor lui Bâthory Gâbor, la 1610-11, moatele

Sf. Grigorie Decapolitul, mândria i scutul mnstirii, i,

când veni Radu Mihnea s li se Închine, supt acelai Teo-

(il, el plti pentru a se face oaselor slinte un chivot de lemn
trainic i scump 7

. Teofil era un iubitor de carte româneasc
i punea s se scrie In limba terii chiar i pe odoarele care le

druia, precum se vede pe crucea dat de el Bistriei ca

episcop de Râmnic, Intr'o vreme când limba slavon eri

In deosebi iubit i scoas la iveal cu orice prilej 8
. Dela

1 Hurmuzaki, XI, tabla. Patriarhal rusesc Ignatie dela 1605 e all-

Cipriot.

2 [Lp&fatu], Doc. rom., I, p. 37-8.

« Papadopuloe Kerameus, 'ItpocoXuttlTlX*) JkBkuMxn, HI, pp. i»'
200 (4).

* Lesriodax, p. 419.

* Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 35.

6 An. Ac. Rom., XX, p. 47; XXI, p. 11.

7 Inscripii, I, p. 197, no. 5.

« Ibid., p. 198, no. 10.
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i

dânsul va fi motenit urmaul su în egumenie, Anania,

pe caligraful Mardarie, care se întâlnete la 1627 *. în sfârit,

îndemnului su se datQpete prefacerea în limba noastr a

celui d'intâiu Cronograf, cu îndire de anale sârbo-bulg*

reti i de tiri privitoare la toate erile noastre *, de ctre
un Mihail Moxalie, în 1620, care a întrebuinat dzvoadei,

originale i slavone 8
; felul bucuros în care se vorbete de

izgonirea lui Alexandru Ilia, «un Grec», de ctre Lupu
Mehedineanul, «Lupu Românul, care fusese Paharnicul

lui erban Voevodv, de «tierea tuturor Grecilor lui i r-
pirea comorilor lor», de aducerea lui Gavril Movil, «cruia
i se d ara-Româneasc», se potrivete, nu numai cu
prerile domnitoare atunci în Oltenia, dar i cu acelea pe

care le hrniâ Vldica Teofil însui, un duman al stri-

nilor i al rosturilor lor 4
.

Nu tim de ce neam va fi fost Chirii de Buzu, care ar

Ii pstorit dela 1612 la 1620 ; urmaul su îns, Efrem,

arat prin numele su de familie chiar, Trufaei, c se ri-

dicase dintre clericii din ar 6
.

Cât privete pe starei, Grec a fost, dup cât tim, nu*

mai unul singur, i anume învatul i meterul caligraf*

Mateiu, nscut în Pogoniana Asiei Mici i fost, câtva timp,

protosinghel la Constantinopol, iar apoi episcop al Mirelor,

portul din aceiai Anatolie care pstreaz, dac nu moatele,

strmutate de corbieri italieni la Bari, mcar amintirea

i Odobescu, in Revista Român, I.

2 V. Studii i doc, III, p. 1 i urm.
8 Ed. Hasdeu, in Cuvente den btrâni, I : cf. Ist. IU. rei, p. 128 i

urm.

* i de Mi hai-Vod se spune c avea dreptul s atepte, in 1600, aju-

torii, nu trdarea Ardelenilor ; Studii i doc, III, p. 6.

5 Lesviodax, p. 440.

• Papadopulos Kerameus, 'lspoooXu|i'.Ttx4) Bl6XtoW)X7), I. p . 257 i
urm. (161) : ms. al lui Nicolae Milescu ; III. pp. 196-7 (2), 20i (6). 208-9

(10); IV, pp. 147-8 (175), 412(435); <Ifp SlC^uO^*, L V- *«8 9*

urm. ; Lampros, ' AytOV 5po$, P- 306.

DigitizedbyG00gle



262 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Sfântului Nicolae fctorul de minuni. Mateiu aflase bun
primire în Moldova, la 1599, în mnstirea Sf. Sava, i
apoi în ara-Româneasc, pe timpul când Radu erban
stpâniâ înc asupra ei; i se ddu în seam mnstirea
domneasc a Dealului,— cu acelai hram al Sf. NicoJae—

,

unde se înmormânta pe vremea lui i fugarul Domn mol-

dovenesc Mihila Movil, ginerele lui Radu erban *. Radu
erban însui a fcut mnstirea Comana, unde i s'au adus

apoi i oasele, tocmai din Viena 2
. Aici scrise el versuri

întru lauda Fecioarei, Viaa i «slujba» Sf. Paraschive i
o crticic împotriva Latinilor 3

.

Suferind i el de pe urma nvlirii «Ungurilor celor ri»,

Mateiu afl scpare in petera dela Bistria a Sf. Grigorie Deca-

politul i, spre mulmit, îi scrise, tot în grecete, neaprat,

slujba, cu o prefa istoric despre întâmplrile din 4640-11,

prefa pe care o prefcu apoi într'o scurt cronic a rz-

boaielor lui Radu erban 4
. Se bucur de venirea lui Radu

Mihnea în Scaun, dar rmase in ar i dup plecarea

acestuia, dând sfaturi versificate lui Alexandru-Vod Ilia

i povestind, în acelai graiu al poeziei, cele petrecute in

ar dela începutul Domniei lui Radu erban pân in Iunie

1618 5
. El urma astfel cronica rimat a Vistierului Stavrinos,

unul din boierinaii greci ai lui Mihai Viteazul ale cruia

«isprvii) s'a crezut in stare s le cânte 6
. Lucrarea i-o

puse supt scutul unui ocrotitor, care era nepotul de sor
al lui Petru chiopul, Banul Ioan. Mateiu nu e un inirtor

de fapte contemporane dintre cei obinuii, ci, Grec cu

iubire de neamul lui,— pe Români îns sftuiete pe ai si

1 Inscripii, I, p. 99, no 3.

2 Inseripii, I, p. 84 i urm.: Lpdatu, in Buletinul comisiunii mo-
numentelor istorice, I.

• Ms. Erbiceanu ; Le Quien, Oriens christianus, l, col. 970 : An. Ac.

Rom., XXI, p. 2 i nota 1. Cf. Hurmuzaki, Supl. II \ p. 333!

4 An. Ac. Rom., XX, p. 45 i urm. ; XXI, p. 7 i urm.
6 Reprodus in Papiu, Tesaur, I

;
pentru cele d'intaiu ediii, v. Ma-

gazinul istoric, I, p. 251 i urm. i G. Dem. Teodorescu, în Literatur

fi art român, I.

• Aceleai ediii.
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a-i crua, cci doar Grecii lui se hrnesc din munca acelora,

— el plânge sfâritul lui Mihai-Vod, Deli-Mihali, în care

ndjduia Rsritul dorit de libertate, i cere ajutor dela

regele Spaniei, dela Veneieni i dela Ruii «blani* ai

Moscului, pentru ca un împrat cretin s stea iari în

Constantinopol i din strana Sf. Sofii, in lumina «soarelui

dreptii^, s asculte slujba Patriarhului Lumii întregi. Pentru

locuitorii terii care-1 inea, Mateiu cere djdi mai puine,

drumuri mai bune si scoli mai înalte din care s ias altlel

de preoi decât bieii «mânctori de coliv» din vremea sa 1
.

Un al doilea Grec dela Curtea Domnilor notri din acest

timp e Ieroteiu, arhiepiscop de Monembasia, vechea Lace-

domon. înc din anul 1570, el scrisese un Cronograf

într'un stil, i cu o concepie chiar mai nou. Scriitorul,

veni la noi din Rusia arului la 1591, i, «arhiereu cinstit»,

scrie consângeanul su Mateiu al Mirelor, fu ucis la 1618r

în clipa rzbunrilor svârite împotriva elementului gre-

cesc de rsculaii Lupului Mehedineanul. I se tie capul,

i trupul dezbrcat de veminte fu aruncat în drum, sfârit

nevrednic pentru un om de carte i de cinste. Cartea sa

Bt6Xfov tatopix&v se tipri numai în 1631, la Veneia, cu chel-

tuiala lui Apostolo, fratele lui Zotu igara 2
, care întrebuin-

eaz acest prilej pentru ca s laude pe Alexandru Coconul,

aa de bine crescut prin îngrijirea unui tat atât de în-

elept, care de cinci ani îl lsase acum s-i caute singurr

dup priceperea sa, de sarcinile i greutile Domniei.

Predica la Curte o fcea la 1619 Neofit Rodinul, vestit

i Data morii sale nu e cunoscut, dar trebuie s fie apropiat de
aceia când i^i Încheie cronica. Tria la 20 Novembre 1621. Papadopulos

Kerameus
?
'Igp. Bt6X., IV, p. 412 (435). Gf. i LpSdatu, Episcopia

Strehaii, p. 7, nota 2.

* V., pentru moartea lui, Papiu, Tesaur, I, p. 347; cf. Legrand, Bi~

bliographie hellenique, I, p. 291 ; Papadopulos-Kerameus, I, o. c, If

p. 194 i urm. (III) ; III, p. 66 (28),
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prin Didahiile sale, i el traducea la Iai în 1619, supt

Radu Mihnea sau puin timp dup cderea lui, Viaa Sf.

Sava în limba greceasc vulgar \ Iar la 1632 grija cuvân-

trilor serbtoreti ca i a tlmcirii pentru solii sau cl-
torii strini o avea un Cretan, preotul Benedict, care înv-
ase epte ani teologie la Wittenberg i tia astfel, pe lâng
limbile greac si arab, latinete, italienete si nemete 2

.

«Vldica Pafomie», care-i lu o vie la Târgovite, Antonie,

care sttea la Arge, «piscupub care locuia la Tânganul pe

la 1620-30 par s fie i ei din rândul Grecilor lui Radu
Mihnea 3

, ca i Haralambie, ce sttea la Snagov In 1625 4
.

CAP. II.

Arhierei greci în trecere prin erile noastre.

Chirii Lukaris.

în sfârit, precum odat Patriarhul Ieremia veniâ la noi

pentru a primi darurile Domnilor i rsplata boierilor i
egumenilor, cari-1 puneau s iscleasc spre întrire pe

actele lor de proprietate sau s li dea gramate patriarhale

cu blestem, spre venic stpânire, astfel sosi în ara-Ro-

mâneasc i apoi în Moldova vestitul Patriarh de Alexandria

Chirii Lukaris.

El fusese trimes înc din 1594 ca csinghel» în Rusia

polon, de ctre Meletie Pigas, pe atunci Patriarhul Ale-

xandriei, pentru a sprijini pe Vasile de Ostrog în lupt

cu Uniii 6 i luase asupr-i conducerea colii de teologie

i Papadopulos Kerameus o, c, III, pp. 149 (90), 235-6 (5) ; IV, 147

(175)) : Lampros, o. c, p. 381.

* Cltoria lui Strassburgh : i în Cipariu, Archivu, p» 13.

» Arch. ist, I, pp. 35, 105.

4 Lp&datu, Episcopia Strehaii, p. 7, nota 2.

* Chrys. Papadopulos, p. 29 i urm.
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ortodox i limb greceasc de acolo *. El st apoi in strânse

legturi cu ortodocii din Lemberg, cari se uniser în jurul

bisericii Adormirii, «bisericii moldoveneti», a lui Alexandru

Lpuneanu i a vameului su Constantin Corniact a
, zidit

din nou cu ajutorul lui Petru chiopul i al Stroicetilor 8

i dus mai departe, dntr'o form mrea i mai mândr»
— fr a o mântui — , de Ieremia Movil 4

, care spune frumos,

Intr'o scrisoare a lui din 1598, c va cheltui cu aceast bi-

seric In strintate, mcar c si in tar sânt «multe bi-

serici i ceti care cad in ruin». Din scrisorile lui Ieremia 5

si lui Luca Stroici se mai vede c Vldica Ghedeon Balaban

se întorsese acum la dreapta credin 6
, sau se cuveniâ s

fie cruat de Domnul moldovean i de ai si pentru a face

plcere regelui Poloniei 7
: tim c urmaul lui, Iosif, a fost

sfinit de Gheorghie Movil 8
.

Patriarhul de Alexandria însui struia pe lâng nobilul

rutean Gavriil Teodorovici s fac i o tipografie pentru

cri bisericeti pe care s nu le fi prelucrat Iezuiii •
: erâ

vorba chiar ca Lukaris s fie lsat la Lemberg ca dascl

i ca conductor % al tipografiei, în preajma lui Ghedeon

Balaban 10
.

1 V. i lucrarea, mie neaccesibil, a lui Osviannicov despre Patriarhul

Constantinopolei Chirii Lukaris i lupta lui cu propaganda latin în

Rsrit ; Novocercasc, 1903.

* Cf. Relaiile cu Lembergul, p. 39 i bibliografia citat acolo.

* Hurmuzaki, Supl. II *, p. 315 i urm.
* Ibid., pp. 451-2, no. ccxl ; cf. pp. 4V7-8, no. ccxliv.

* lbid. ; cf. i n-1 urmtor ; apoi pp. 461-2, no. ccxlvii.

« Ibid.

7 Cf. i ibid., p. 479 i urm., pp. 523-4, n-le cclxxi-ii
; pp. 537-8,

n-le cclxxxi-ii
; p. 548 ; pp. 564-5, no. ccxcix : p. 634, pp. 635-6, no.

cccxli; II*. pp. 177-8, 179, 283, 330, 343-5, 345-51, 358-61, 364-7, 375,

3834, 387-8, 425, 536, 586.

* Mouravieff, A history of the Church of Russia, Londra, 1842, p. 144.

* Cbrys. PapadopuJos, p. 34 ;
i dup scrisorile lui Pigas tiprite dt

Rcgel, în Analecta byzantino-russica, Petersburg, 1891.

w lbid., p. 35.
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Un al doilea drum al lui Chirii, data aceasta cu titlul

de «exarb», se fcu în 1599; la 28 Iulie 1600 Cneazul Con-

stantin scrie Regelui Poloniei c Trimesul sosete acolo

(teu scrisori ale preasfiniilor Patriarhi, de dat în Ostrogs

;

el îl apr de cursele dumanilor si religioi, cari voiau

s-1 opreasc la Uniev, dup veti dela Balaban arhimandritul

neunit de acolo \ La 1602, întors rpede, cum îi i ceruser

Polonii, ctre cari avea alte scrisori patriarhale, el era ales

patriarh în locul lui Meletie, rposat 2
.

Vzu rpede însc acolo, în Egipt, e numai srcie i ne-

putin, i alerg iari în prile noastre pentru a încerca

înviarea ortodoxiei dincolo de hotarele Moldovei. Tipografia

din Lemherg începuse a lucra i, îndemnat de exemplul dat

acolo, Ieremia-Vod trimete, la 12 lanuar 1605, pe diacul

Andreiu «cea s cumpere hârtie de scris cri i s afle dieci

de scris cri pentru treaba noastr», — ceia ce înseamn
hârtie de tipar i dieci tipografi ca vechiul diacon Coresi 3

.

în 1(113-5 Chirii inea predici înaintea Domnilor, la ser-

btorile cele mari 4
. în 1620 înc, el lucra în ara-Ro-

mâneasc, atacând pe catolici in credina lor despre pur-

cederea SC. Duh si Purgatoriu i scriind lui Radu-Vod contra

azimoi B
,
i da tiri despre împrejurrile de rzboiu din Moldova

prietenului su, cu care discuta i întrebri religioase, Tri-

mesului olandez la Constantinopol 8
. Pentru întreinerea lui,

Domnul ii dduse marele sat egarcea, din Dolj, care e

numit, in Octombre 1622, (.(slobozia)) lui, moia lui scutit

i Hurmuzaki, Supl. II 2, p. 628.

2 Ninolachi. o. c, p. 167. V. i Michalcescu, Die Bekcttntnisse und

die wichtiyisten Glaubenszeuynissc dor gr.-or. Kirche, Leipzig, 1904,

p. 262 i urm.
3 Hurmuzaki, Supl. II 2

, pp. 343-4, n-le clxxii-iii.

* Papadopulos-Kerameus, o. c, IV, pp. 59 (39), 23 i nrm. (263), 4 15

(439). Cf. Lejjrand, Bibi. hell., IV, p. 269 i urm. ; Xenopol i Erbi-

ceanu, erb. colar, p. 374.

B Michalcescu, l. c, p. 263.

(î Studii si doc, IV, p. 478 i urm.
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de orice amestec al Cârmuirii \ i Chirii o alipi la stpâni-

rile mnstirii Stneti, care in curând fu închinat Pa-

triarhiei de Alexandria a
.

în 1622, Mart, Lukaris, sprijinit mai ales de reprezin Unitul

Statelor Generale ale Olandei, ajungea patriarh de Constan-

tinopol, cpetenie a ortodoxiei, pe care peste câtva timp era

s'o tulbure prin înoirile lui calvineti, ieite i din prietenia

cu ocrotitorul su diplomatic 3
. Scrisoarea de mulumit,

din Mart, e datat din Constantinopol, dar noul Ecumenic

fusese chemat acolo din ara-Româneasc, unde locuia de

atâta vreme 4
. i mai târziu mnstiri dela noi alergau, cu

jertfe bneti, dup întririle solemne ale lui Chirii si ale

urmaului su la Alexandria, Gherasim, cum face mnstirea
Radu-Vod pentru satul ei Izlazul, la 1026 6

.

Fat cu aceste vechi si strânse legturi ale lui Radu-

Vod cu acel care ajunsese a cluzi Biserica Rsritului

se înelege acum mai bine mrturisirea lui Miron Costin

c: «Pân nu de mult aceast ara [a Moldovei] a stat in

ascultare de acel Scaun [al Ohridei]» — firete îns, de

mult vreme numai o ascultare nominal— , «pân la Radu-

Vod, pe timpul stpânirii lui Sigismund [al Hl-lea] In Po-

lonia. Dup cel d'intâiu rzboiu [intre Turci i Poloni] la

Hotin»,— e vorba de expediia la Nistru a Sultanului Osman

în anul 1621 ; a doua Domnie moldoveneasc a lui Radu

începe îns numai în August 1623, la un an i jumtate

dup ce Chirii cpt cârja celui mai mare între Patriarhi

— , «Radu-Vod puse preoimea acestei teri supt ascultarea

patriarhului de Constantinopob 6
. Ultima oar când un

Ohridan trece pe la noi, e in August 1598, supt Ieremia-

1 Studii fi doc, V, p. 437, nota 1.

* Ibid., V, p. 442.

3 Ibid., IV, p. 482, nota 4.

4 Ibid.

5 lbid. t
V, p. 437, no. 5.

« Bogdan, Cronice inedite, pp. 174-2.

17
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Vod, când Nectarie, calificat de Domnul Moldovei numai

ca «arhiepiscop de Ohrida în ara Sârbeasc», strbate

ara pentru a se duce în Polonia fr alt gând decât al

eleimosinei *
;
ederea lui «mai mult de un an de zile» în

ar ne face s credem c el a fost întrebuinat pentru

crearea episcopiei nou a Huului i pentru sfinirea celui

d'intâiu ierarh al ei.

Astfel se indepliniâ în Moldova acelai fapt hotrâtor în

ceia ce privete ierarhia, pe care Mihai Viteazul îl svârise

cu treizeci de ani înainte pentru principatul erii-Româneti.

CAP. III.

Legturi cu Patriarhii. Cltoriile i opera lui Teofan

al Ierusalimului.

Cu celelalte Patriarhii relaiile principatelor erau mai rare

i mai puin însemnate. întâmpltor numai, Ioachim, patriarch

de Antiochia, druise lui Gheorghie Movil, când acesta erâ

numai» episcop de Rdui, la 1587, o icoan care se ps-
treaz înc la mnstirea Sucevia 2

. Astfel de Patriarhi

nu puteau s aib o înrâurire mai însemnat asupra vieii

noastre religioase, ci se iviau numai din când în când

pentru strâns pomeni : i Ioachim cltorise pentru acest

scop, ducându-se la Moscova, unde i se art numai prea

puin cinste 3
.

Din Ierusalim veni la noi numai viitorul patriarh Teofan,

trimes întâiu, la 1(503-5, în Rusia arului pentru obinuitul

ajutor bnesc 4
. E acelai care, ca Mitropolit, la 1600, pri-

i Hurmuzaki, Supl. II i, pp. 478-9.

2 Melchisedec, ia Rev. pentru ist., arch. i fii., I, voi. II, p. 50.

8 Chrys. Papadopulos, p. 43 i urm.

* Ibid,, p. 37.
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mise o cruce dela Doamna Neaga a lui Mihnea-Vod Tur-

citul, adpostit la Atos, cu fiul din flori al soului ei t
.

Dup ridicarea sa în Scaun, Teofan merse, îndemnat i de

colegii si patriarhali, spre Moscova, in 1617, luând iari
drumul prin erile noastre 2

. Data aceasta, el îndeplini in

inuturile ruseti ale Coroanei polone, care fuseser câ-
tigate pentru Unire numai în ce privete deintorii

Scaunelor episcopale, o mare oper trainic de reorgani-

zare i întrire a ortodoxiei. Patriarchul din Moscova, unde

Teofan fu primit cu o deosebit pomp de ctre întemeie-

torul noui dinastii de ari, Mihail Romanov,—Filaret, fu

ales într'un sinod prezidat de respectatul oaspete, care i
sfini pe noul cap al Bisericii moscovite. Vechi greeli faa

de canoane sau de datine fur îndreptate într'un timp când

Rusii acetia dela Rsrit nu se mai mândriau fat de

Grecii «ereticii) c fac crucea numai cu dou degete i
spun numai de dou, i nu de trei ori, «aleluia». Unde a

fost numai cu putin, s'au întemeiat, dup modelul (fr-

iei» din Lemberg, alte asemenea întovriri ortodoxe, me-

nite s lupte împotriva înrâuririi catolice, i având dese

-ori, pe lâng biserica al crei nume îl purtau, un sprijin

si în coli «elino-slave», de dogm, i latineti, «de litere».

Bisericii ortodoxe, rmase curate de amestec, i se ddu
o ierarhie, sfinindu-se deocamdat pe ascuns starei i epi-

ficopi de ctre Teofan, împreun cu reprezintanii colegilor

si patriarhali, arhimandritul Teofan pentru Alexandria i
protosinghelul Iosif pentru Constantinopol, i cu ali doi

prelai greci, venii întâmpltor în Rusia Mic, la Chiev,

Neofit de Sofia i Avramie de Stagai. în noaptea de 6 Oc-

iombre 1620 ajunse astfel egumen la Chiev arhimandritul

Ilie Copinschi, iar peste trei zile Mitropolia Chievului se

ddea dasclului de pân atunci Iov Borechi ; în câteva zile,

iari, era i un episcop de Poloc i unul de Vladimir. Spri-

i Arch. ist, 1 1, p. 181.

2 Chrys. Papadopulos, o. c, p. 43. Papadopulos Kerameus, *Itp. Xtay.,

J, p. 250 i urm.
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jinul Hatmanului Cazacilor, dorina, din partea regelui Polo-

niei, de a-i câtiga pe aceti viteji i îndrznei lupttori în rz-
boiul început cu Turcii, lipsa de noroc în acest rzboiu— ca-

tastrofa otirii polone, chemate de Gapar-Vod, in Mol-

dova x— , silir pe regele Sigismund s închid ochii asupra

uneltirilor religioase, cu aa de însemnate urmri politice,

ale arhiereului grec, ce-i sttea de atâtea luni de zile in

ar, i, întâmplându-se ca Sigismund s moar peste ctvâ
timp, Vladislav, urmaul su, trebui s recunoasc mcar
în parte rezultatele ostenelilor lui Teofan 2

.

Teofan plecase spre deprtata Moscov, unde fusese che-

mat, în Mart 1617, i el atept mult timp în erile noastre

sosirea solilor muscleti cari trebuiau s vie la Constantinopol

spre a-1 întovri intr'o cltorie aâ de grea i plin de
primejdii. Ei zbovir îns foarte mult, prelungind astfel

fietrecerea Patriarhului in Principate pân în Iulie 1618.

n acest timp era cu neputin ca un om aâ de râvnitor

pentru reforma bisericeasc s nu se fi îngrijit i de lu-

crurile noastre. în ara-Româneasc stpânit de Alexandru

Ilia— rscoala împotriva Grecilor, care aduse Domnia Iui1

Gavril Movil, izbucni în Iunie 1618, dup plecarea lui

Teofan — , Patriarhul gsi bune datini greceti, aâ încât

n'avu prilej s se amestece 3
. Pentru vinovii pe care nu

le cunoatem, dar probabil pentru oarecare moliciune în le-

gturile lui cu catolicii, Anastasie Crimca, Mitropolitul Mol-

dovei, e scos, i în locul lui apare, Ia 25 Mart 1617,— cu doi'

episcopi noi, Efrem de Rdui i Mitrofan de Hui,— Mitro-

politul Teofan, care poart, poate nu întâmpltor, acelai

nume cu Patriarhul, al crui ucenic va fi fost. C el eri

1 An. Ac. Horn., XXI, p. 85 i urm.
2 Chrys. Papadopulos, p. 46 i urm.

» Dac actul din 12 Februar 1618, publicat in Arch. ist., I», p. 190,

in care se Întâmpin Gavril-Vod cu fraii si, Petru i Moise, ar avea

data.de 1618 — i nu 161.9—, Teofan ar fi avut prilejul de a cunoate
pe tânrul fecior de Domn care er s fie, in prile ruseti supuse Po-*

loniei, urmaul lui iu opera de întrire a ortodoxiei.
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un strin, i nu un clugr din mnstirile moldoveneti,

dovedete i faptul c, dup retragerea lui, care se va fi

petrecut înc dela 1619, odat cu ieirea din Domnie a lui

Radu Mihnea, ocrotitorul su, Teofan îi cut adpostul

la Bistria oltean, unde se afla în 1622-3, ca «fost Mitro-

polit al Suceveb *. Urmase acolo pe Radu, care lu Domnia
muntean în 1620, iind-o pân în August 1623. Dac mai

târziu îl gsim iari în Moldova, stând, împreun cu egu-

menul Partenie, în fruntea soborului mnstirii lui Ale-

xandru Lpuneanu, aceasta se lmurete prin întoarcerea

lui Radu-Vod in Moldova, la 1623 2
: odat el trimete oa-

menii si, dar de bun seam numai pentru afacerile c-
lugrilor, între cari se slluiâ acuma, la Vldica arde-

lean Ghenadie Brad 3
.

CAP. IV.

Nou închinri de mnstiri.

Petrecerea Patriarhului Teofan in Moldova se vdete i
altfel. Datina închinrii de mnstiri româneti ctre Locu-

rile Sfinte era mai veche, înc din ultimii ani ai veacului

al XVI-lea. Supt Ieremia Movil se închinase Secul sau

cXeropotamuh, Xeropotamului din Atos,— refcut de L-
puneanul cel btrân — , de ctre Nistor Ureche i soia

fia, ctitorii noului lca 4
. Si alt zidire a lui Nistor Ureche,

biserica Sf. Vineri sau Sf. Paraschiva din Iai, astzi d-
râmat 6

, a fost închinat înc dela întemeierea ei, i anume

i An. Ac. Rom., VIII, p. 196.

1 Dou scrisori ale lui Teofan «ariepiscop, ce-a îi fost Mitropolit»,

In Doc. Bistriei, I, pp. 35-6, 110. xlvii
; p. 42, no. lvi.

• Ibid.

Cf. Ist. Ut. rel., pp. 119-20.

* Cf. Inscripii, II, p. 196.
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clugrilor dela Muntele Sinai *. Domnul însui nu închin

Sucevia sa, dar face daruri davrei celei mari a Sf. Ata-

nasie din AtosD 2
, fcut din nou i înzestrat cu o icoan

îmbrcat 'n argint de Neagoe-Vod 3
.

La 1606, in Domnia aceluiai Ieremia, care nu era totui un
sprijinitor al rosturilor greceti, Ana, vduva Logoftului Ioan

Gole, i fiul ei Mihail închinau mnstirea lor, zis «a Golib,

ctre alt lavr dela Sf. Munte, Vatopedul 4
. Domnul însui

crezu de cuviin s întreasc aceast legtur, prsind,
în acelai timp, unele din drepturile sale asupra mns-
tirii, care era s recunoasc de aici înainte alt stpân 6

.

Pe vremea Moviletilor trecu în atârnarea de Muntele Sinai

i mnstirea lui Balica Hatmanul, «ce este la Galata lâng
târgul lailor, unde este hramul Sveti Arhangheli Mihail i
Gavriil i ali fr de trup puterii), adec viitoarea «Fru-

moasa» din jos de Galata,— mnstire prefcut de Iere-

mia-Vod, de fratele su Simion i de Balica tânrul 6
, adu-

gindu-se i ajutorul dela Nistor Ureche i soia sa, Mitro-

fana 7
.

înc dela 1614-5, Radu, care prefcuse cu totul biserica

de lâng Bucureti a tatlui i bunicului su, mnstirea
zis a «Radului-Vod» dup acest nou i mai însemnat

ctitor — biserica se pstreaz oi pân azi, dar cu totul

schimbat, cuprinzând în ea frumosul mormânt de mar-

mur, cu inscripie româneasc, al lui Radu — , o inchinf

ca semn de recunotin pentru îngrijirea i învtura ce-i

dduser clugrii dela Ivir, in tinere, acesteilalte mnstiri

i Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 246.

2 Studii i doc, VI, p. 413.

* Cipariu, Archivu, p. 174; cf. mal sus, cap. corespunztor.

* Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 237 : cf. Cipariu, Archivu, pp. 197. 317.

Pentru cri sfinte scrise cu cheltuiala lui Ioan Gole, v. Melchisedec,

Notie, p. 230 sau Inscripii, II, pp. 168-9 ; Conv. Ut., XXV, pp. 505-6.

6 Actul din partea Anei e datat 20 Ianuar, iar celhlt : 30 Mart 1606.

« Arch. ist., 1 2, p. 190.

7 Inscripii, II, p. 334 i urm.
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atonice 1
; actul de danie e datat 40 Februar 1613 2

. i
poate c de atunci chiar se închin mnstirilor ade pe

culmb, în Tesalia, Meteora, mnstirea Golgotei sau <iGor-

goteiD, fcut din nou de un Nicolae Vistierul din lanina 8
.

Când Teofan se gsi în Iai, Radu-Vod se gândi a-i dâ

una din mnstirile terii. Aici îns el n'aveâ, i n'avu nici pe

urm, o ctitorie a sa, cci in zilele lui se fcu numai dup un
plan mai vast biserica mnstirii Sf. Sava, de ctre Marele-

Postelnic Ianachi, nepotul lui Skarlatos a crui fiic a fost

mritat dup Alexandru-Vod Coconul, la 1625 4,— meter
fiind un Grec, Gheorghe din Constantinopol i o^umen
un altul, din Cipru, Ieroteiu 6

. Alese, din acelea alo îna-

intailor si, Galata lui Petru chiopul, cea mai bogat

înzestrat probabil din toate, i, aducând înainte reaua gos-

podrie a egumenilor de pân atunci, «slbiciunea i s-
rcia» acestui lca domnesc cu atâtea moii i alte danii,

risipa trapezriei i a chiliilor, imprtiarea odoarelor, a

odjdiilor, înstrinarea pmânturilor, o hrzi, la 25 Mart

1617, Patriarhiei Ierusalimului, dela care se atepta o mai

mare îngrijire i un mai aspru control; Patriarhia era s
primeasc in fiecare an prin Mitropolitul Moldovei prisosul

venitului asupra cheltuielilor 6
.

Cam în acelai timp, Gavrila Movil, Domnul muntean,

care se sul în Scaun la 1618, închina Patriarhiei de

Alexandria mnstirea Stnetii din Vâlcea, a Buzetilor 7
.

i el druia o mnstire asupra creia n'aveâ, personal sau

1 Inscripii, I, p. 245.

2 Cipariu, Archivu, p. 316; cf. G. M. Ionescu, Ist. mnstirii Co-

troceni.

« lbid., p. 101
4 Inscripii, II, pp. 137-8.

« lbid.

« Melchisedec, Notie, pp. 279-81 ; Uricariul, V, pp. 214-8 ; IX, pp.

146-9 ; cf. Hurmuzaki, XI, p. lxx i nota 2 ; Cipariu, Archivu, p. 316

(aici data e 26 Mart 1618, iar în Uricariul, V, 25 Mart 1617) ; Partonie,

Anastasie Crimca, p. 28.

7 Studii i doc, V, p. 437, nota 1.
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*

prin motenire, dreptul de ctitorie ; dar tim c moteni-

torii lui Radu Buzescu se învoir la aceast danie, aau,

cum se spuse în curând, dup grecescul dcipuotc, afiero-

sire 1
. Constantin-Vod Basarab întrete mai târziu, cu tot

aa de puin drept, aceast mnstire 2
.

Tot pe atunci a trebuit s treac alt fundaie a Buze-
tilor, Cluiul din Romanai, ctre Patriarhia de Constan-

tinopol, tot in vederea arhiereului de o excepional însem-

ntate care inea cârja 3
. La o dat necunoscut, i biserica

lui Aron-Vod, lâng Iai, ajunsese în atârnare de mnstirea
Chalke, în Insulele Principilor, lâng Constantinopol 4

.

în astfel de împrejurri, înelegem de ce Mitropolitul

Crimca, pe care acest nou curent, care folosiâ moral i ma-
terial Grecilor din toate unghiurile Rrsritului, îl îngrijiâ,

luase msuri înc dela început,— in 1620— , ca Dragomirna

lui s nu aib aceiai soart : (.(Mrturisim cu aceast scrisoare

a noastr, când se va întâmpla vre-o dat slintei mnstiri
dup moartea noastr vre-o nevoie, care-1 va alege Dum-
nezeu s lie Domn în ara Moldovei, s nu cuteze cineva

din Domnii ctitori .sau din boieri sau din rodul nostru a

închin (iiokaonhth) Sfântului Munte sau Ierusalimului, ori

a da mnstirea noastr supt puterea vre unui Patriarh

ori vre unui Mitropolit, ori a scoate pe clugrii din ara
Moldovei, ori a orândui egumen din mnstire strin, ci

s aib a lâsâ mai sus zisa sfânt mnstire în toat pacea

i neclintit in veci», czând blestem asupra capului acelui

care ar face împotriv, blestem arhieresc întreit, cu ccanaf-

tema» i «unaranafta», de care nu pot s scape nici când

sufletele 6
. în acest strigt de dureroas îngrijorare a unui

Român cu dragoste de ara lui i de datinile ei osebite în

1 Studii i doc, V, p. 142.

2 Gipariu. Archivu, p. 317. Cf. o a treia întrire din veacul al XVlII-lea,

Studii si doc, V, p. 142.

8 Studii si doc, l. r.; Archivu, p. 316.

4 Inscripii, II, p. 179 i urm.
5 Melcliisedec, in Iiev. p. is/ M arch. §i fii., I, pp. 73-4.
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religie ca i în celelalte ramuri ale vieii se cuprinde

singura protestare a clugrimii de ar împotriva elenis-

mului, care înainta biruitor.

Anastasie sttea ascuns în Dragomirna cea cu porile

ferecate Împotriva nvlirii strinilor, când, în Mart 1624,

supt Alexandru Uia, sftuit i ocrotit de Grecul Minetti,

Patriarhul Teofan se întorcea din cele dou Rusii, in care

poruncise de o potriv ca restaurator al ortodoxiei : din lai,

la 21 ale lunii, el scria lui Filaret, Patriarhul slav, pus de

dânsul in Moscova, in Scaunul creat de Constantinopolitanul

Ieremia, pentru a-i vesti c a scpat de dumanii ce voiau

s-l prind i se afl acum dincolo de hotarul puterii La-

tinilor prigonitori *.

Acest spirit, al cuceritorilor în puterea drepturilor ie-

rarhice i puritii de dogm, a culturii i a tradiiei, ieise

Învingtor din scurta lupt cu un popor care, pe aceast

vreme, nu mai tia s se împotriveasc la niciun fel de

cotropire. Reforma în stilul lui Teofan nu zbovi deci nici

In Moldova; Radu Mihnea n'o îndeplini, dar ea vine supt

urmaul acestuia— , urma i în ceia ce privete îndreptarea

politic— , Miron Barnovschi, ginerele lui Radu, care Miron

purta totui i numele, îndreptitor de Domnie, al Movi-

letilor, ce i se cuveniâ dup mam, i avea legturi strânse

cu neamurile cele mari ale vechii Moldove.

Barnovschi i mam-sa, Elisaveta, au fost i ctitori de

mnstiri. Lor li se datorete biserica din Iai, pe vremuri

înconjurat de chilii, care poart numele acestei familii i,

dac i-a schimbat forma, cuprinde înc un aier, cu ins-

cripie greceasc, dela întemeietori 2
. Miron-Vod a început

s ridice biserica Sf. loan Boteztorul, pe care o ls neis-

prvit i care nu se putu înl aa cum o dorise ctitorul 3
.

La Barnova, el a- fost ctitorul cel dmtiu i stilul bisericii

1 Chrys. Papadopalos, p. 65.

8 Inscripii, II, p. 130.

b Ibid., p. 436.
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amintete epoca lui *. i în Toporuii Bucovinei, alt Scaun
al neamului su, se vede o biseric fcut de dânsul 2

. în

munii Neamului el cldi lcaul singuratec de închinare

al Hangului, i cu cheltuiala lui se isprvi i Dragomima
i biserica moldoveneasc din Lemberg, la care se lucra

din zilele celui d'intâiu Domn din neamul Moviletilor.

Unul din boierii Moldovei în acest timp, Hatmanul Nico-

ri, fcu, pe o înlime care stpânete laul întreg, bise-

ric pentru pomenirea lui 8
, pe când tovarul su de dre-

gtorii, Costea Bucioc, îndiâ la Raca un pridvor înc din

vremea lui Constantin Movil i a lui Radu Mihnea 4
. Dintre

aceste mnstiri, una singur, a lui Barnovschi din «dricul

laului», a fost închinat chiar dela început, i anume tot

Sfântului Mormânt, de ctitorul ei domnesc, «la luminatul

si Sfântul Mormânt al lui Hristos» 6
.

GAP. V.

Reforma lui Miron-Vod.

Barnovschi se încumet ins a dâ clerului moldovean a
nou rânduial, de prefacere spre bine, de însntoire.
Chemând un sobor, cu Anastasie, care erâ a doua oar

Mitropolit, i tovarii si de pstorie, Atanasie dela Romanr

Evioghie din Rdui— dela 4623 la 4627 6— i Pavel al Hu-
ilor— , în care Scaun se urmaser iute, cum tim, un Iosif

1 Ibid., p. 213 i urm.
2 Neamul românesc in Bucovina, p. 221 i urm.
8 Inscripii, II, p. 145.

* Ibid., I. p. 52.

* Arch. ist., I*, pp. 188-9; cf. i&td.,p.6, no. 277 ; Wickenhauser, Bo-
chotin, Viena, 1874, p. 72 i urm. ; Miron Gostin, p. 290.

<* Wickenhauser, Radautz, p. 25.
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i un Mitrofan, 1617-22 *,— Miron-Vod, care i în ordinea

sociala a luat msuri de înlturare a abuzurilor 2
, hotra, la

20 Septembre 1626 i apoi la 20 Mart 1627 3
, dup «sfânta

pravil» a Sf. Vasile 4
, in ce chip trebuia s se desfoare de

acum înainte viaa clugreasc in Moldova, pentru a ii în

concordan cu normele cele nou canonice care fuseser

introduse de Teofan în prile ruseti vecine cu noi.

Se opresc clugrii de a mai inea avuia lor deosebit,

cnice cal, nice stup, nice altu dobitoc, nimica, nice arturi,

nice din afar, nice din lontru în mnstire», afar de haina

de pe dânii i de uneltele de lucru, crora li se zice, dup
alavoneste «ricodealiaD. Mai de mult se tie c un clugr
putea s-i aib rosturile lui personale de stpânire i ve-

nituri: vedem doar la 1540-1 pe egumenul din Bistria

Moldovei i soborul lui îngduind unui monah s-i Iac
prwac pe moiile domneti sau chiar «pe loc mnstiresc»,

dând numai lcaului în care tria i el, o parte din câtig,

iar dup moartea sa lsând mnstirii rodul unor osteneli

care n'aveau de sigur în ele nimic duhovnicesc 6
.

Egumenul va hotrî dac un clugr poate pstra ce i s'a

dat de rude i prieteni. Cu atât mai mult se oprete negoul,

cu vitele sau cu miere i darea banilor cu cinat, cu aslam.

Clugrii strini n'au voie a petrece mai mult de trei

zile intr'o mnstire. Toat obtea, clugrii i fraii la-o-

lalt, vor alctui o singur «adunare», un singur «sobor»,

cu via de obte, dup modelul chinoviilor din cele d'intâiu

timpuri ale vieii monastice. Aceiai trapezare sau «osp-

1 Melchisedec, Cron. Huilor, p. 103 i urm.; Ateneul român. 1861,

Maiu-Iunie, p. 13.

- Arch. ist., I, p. 175 i urm. Un act al lui privitor la iganii m-
nstireti ii tiprim in voi, XVI din Studii i doc., Doc. Paladi.

s Urechi, In An, Ac. Rom., X, p. 251 i urm. i Studii si doc.. Vi, [>. i 14.

* Cf. i alt hotrâre asemenea, din 27 Februar 1(327, Arch. ist., 1 1,

|i. 14.

5 Arch. ist., I *, pp. 26-7.
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triei) îi va primi pe aceleai bnci de lemn, înaintea acelouai

icoane, pentru a se hrni din aceleai bucate i a bea aceiai

butur, adec, neaprat, afar de zilele de praznic, ap
rece. i «egumenul si staretub— s'ar crede c e vorba de

egumen la mnstirile cu datine greceti, i de stare la

cele mai vechi, dup rânduiala Sf. Nicodim, dar reforma

prevede la aceiai mnstire un egumen i unul sau mai
muli starei pe lâng el — vor sta în fruntea tovarilor
de rugciuni i de pocin, fr a-i avea în cmrile lor

hran si butur mai bune. Tot asâ nu se face nicio deo-

sebire în ce privete «rudele de boierii) sau de târgovei

ori clugri venii de prin alte teri, cu altfel de obiceiuri,

cci i acetia din urm sânt datori a pzi «obicina mn-
stirii!), în chilie se bea «numai ap» ; dac îns vine vre-un

episcop, vre-un alt egumen, vre unul dintre ctitorii sau din

boierii terii, i se poate face, în chip extraordinar, cinste cu
mâncri alese i vinuri scumpe «la chilia egumenului» i iu

zilele cele mari ale hramului. Atunci fiecare clugr îi poate

avea oaspeii dintre rude, prieteni, cunoscuii sau chiar dintre

strini; el va fi slobod a-i primi cum înelege, între cei

patru prei ai si. în «chelariuD i in pivni, nu se bea cu

niciun chip, nici in zilele obinuite, nici în zilele mari.

Ca s nu se furieze unii dintre clugri, pentru o via mai

slobod, în singurti, unde puteau s scape de un control

neplcut, se hotrete c nimeni nu va putea pleca în

schimnicie fr învoiala egumenului i a soborului, care-1

vor i putea aduce înapoi, dac s poart ru, ca «s hie

suptu ascultare».

Pe când înainte era obiceiul, în lipsa* mnstirilor de

maice, cci numai în ara-Romneasc se pomenete
una înc dela 1512, fcut de clugria Magdalina, v-
duva boierului Hamza, la Corbii-de-piatr \ ca mnstirile

de clugri s gzduiasc întâmpltor i câte o maic
btrân, cum, de pild, mama lui Mihai Viteazul clu-

i Arch. ist, 1 1, p. 142.

DigitizedbyG00gle



REFORMA LUI MIRON-VOD 269
j — —

—

gria Teofana, st la Cozia *,— celelalte clugrie, ca Eli-

saveta, mama lui Miron-Vod Barnovschi, ori Mitrofana lui

Nidtor Ureche, stteau în mijlocul lumii, pe care se chema
c o prsiser,— aceasta se oprete acum cu totul. Iari,

pentru învtur dela monahi, se aduceau «coconi micb
cari ajungeau apoi mai adesea boieri mari decât smerii

clugri. Acuma se oprete cu totul, pentru a se înltura

orice înteire la desfrâu, petrecerea acestora in cuprinsul

mnstirilor. igancele din averea în oameni a mnstirii,

nu vor mai sta între zidurile ce trebuie s despart cu

totul de mireni, ci vor petrece, la un loc cu iganii lor,

afar în casele robilor.

Slujba s fie fcut, de alminterea, nu de feele igneti,
i cu atât mai puin de «slugi, curtenii), ci numai de acei

poslunici pe cari Vistieria ii scutiâ de bir pentru a li la

îndmâna prinilor rugtori pentru binele cretinilor. în

sfârit, pentru a nu se face vorb cu vecinii, i mai cu

seam pentru a nu ptrunde anume erezii calvine sau anume
vechi rtciri catolice, Ungurenii, Românii de peste muni,
nu vor mai fi primii în mnstiri, — msur care se în-

elege când dm de anume reclamaii pe care domnii sai

«au unguri ai acestor pripii le îndreapt împotriva m-
nstirii care-i primise 2

.

Egumenul va fi un ieromonah, ales de sobor, — impu-

nerea de ctre ctitori, de ctre puternici, sau de ctre Domn
chiar, fiind oprit dela soborul lui Mihai Viteazul încoace.

Va cârmui numai un an, i va trebui s stea în tot acest

timp la mnstire, prsind-o doar cu voia stareilor i având

lâng el «un frate pre carele va vrea sborul s mearg
cu nusul». Numai dac a cârmuit bine, el poate fi ales din

nou de ctre sobor, înaintea cruia e dator s se «pros-

teasc», adec s-i prseasc situaia. i stareul sau sta-

reii s aib grij de purtrile lor, în timpul cât îmbrac
1 Papiu, I, pp. 388-99; Onciul, îa Conv. literare pe 1901, pp. 716-7.

2 Cazri i în Doc. Bistriei.
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o demnitate care e fr soroc, cci altfel pot fi i ei de-

prtai de sobor, ca «oi râioase». Un econom, pe un an de

zile, va avea grija drumurilor mai puin însemnate, ale

ctrebilor mai mrunte». Un «vistearnic sau eclisiarh» fr
legtur cu egumenul sau stareii, ci de-a dreptul ales de

soborul suveran, va pstra «chelciugul», câtigul mnstirii.

Egumenul va avea la dispoziia sa, din toat bogia mn-
stirii numai doi cai, pentru «slujba» lui. Eclisiarhul va

pstra i el numai un an de zile puterile ce a cptat prin

alegere. Grija schiturilor, a bisericilor închinate ctre m-
nstire, a meloaelor o vor avea aâ-numiii «metoari»,

anuali i ei.

Soborul se strânge când vrea, înaintea celor dou pa-

hare de vin îngduite, «blagoslovitei), i el iea socoteala

fiecruia, el face toate alegerile ; numai dup bine-cuvân-

tarea din partea lui îi poate inea fiecare din demnitarii

mnstirii câtigul ce a cptat în cursul anului su de

slujb.

O astfel de mnstire reformat în aezminte i mora-

vuri are scuteli largi, ca în vremea veche: supuii si din

satele de pe moiile ce i-au fost druite n'au a face cu boierii

sau slujbaii Domniei. Doar pârclabii dac sânt chemai

s judece «furturile» i «tâlhriile» ori apelurile fcute la

dânii; gloaba e totdeauna a clugrilor, i numai la apeluri

pârclabii sânt îndreptii a luâ plata pentru o asemenea

judecat nou, amenda prevzut in toate învoielile, în pa-

guba celui care le calc: feria sau herâia 1
. Deugubinarii

vor veni numai odat pe an, în Septembre, pentru a cerceta

rpirile i alte pcate împotriva cuviinei, iar iganii m-
nstireti n'au aface nici cu «slugile» Statului, nici cu juzii

igneti obinuii 2
.

Alturi cu msurile lui Barnovschi trebuie puse acelea

i Arh. ist., Ii, p. 176.

* lbid.

DigitizedbyG00gle



REFORMA LUI MIRON-VOD 271

pe care Alexandru Coconul le decret pentru Tisraana la

15 April 7134= 1626, dup cererea lui Sârghie arhiman-

dritul, fost episcop de Muncaciu, care fusese pus întâia oar
la Tismana «cu blagoslovenia prea-cinstitului i prea-sfin-

itului întiu i mare patriarh Ieremia al arigradului i cu

voia tuturor boierilor». E aezat din nou ca dcuitor btrân
din mnstire, înc din tineretele lui» si i se învoieste, «ca

dup moartea lui altul de alt parte s nu fie egumen, sau

din satul mnstirii, sau din Rumânii mnstirii ; îns iero-

monah s (ie in posluania mnstirii, iar egumen s nu
fie> decât cel ales de sobor, «precum au fost obiceiul m-
nstirii din btrânele soboare i cu mari jurmânturi precum

au lsat Sf. Nicodim», cu întritura pe rând, a Patriarhilor

Eftimie (1410-6), Ioasaf (14(54-6), Ieremia, diu anii 1580-90,

i a lui Sofronie de Ierusalim (al IV-lea, 1573-83). Se va

putea lua egumenul i «din cei mai de sus» în afar de

mnstire *.

Aceste msuri, in parte nou, unele din ele cu neputin
de pus în practic, înlturau, pe lâng atâtea rele, toate

acele vechi datine de tar, la care lumea,— si cea din m-
nstiri, inea foarte mult. Nu se puteau înfri, pentru a

lua un exemplu de datine frumoase i folositoare, de i cu

totul necanonice, dou mnstiri între sine, precum fcuser
în 1622 a Bisericanilor cu cea de pe Ceahlu, dup sfatul dat

odinioar de Mitropolitul Gheorghie Movil el însui, înda-

torindu-se a-i primi i gzdui între sine clugrii 9
. Poate

c seminia clugrilor cari erau în stare s falsifice i
documente numai s aib mai mult pmânt — astfel cei

dela Bistria invar pe un Bili, apoi, diacon în cheia
care era atunci ucenic al egumenului bistriean Niculai,

s lucreze un act fals, hiclean, ras i scris din nou, «cu

nesti meteruguri diiavoleti», ca dela alt Domn, pentru a

1 Arch. Statului, Tismana, t netrebnice», pach. 4, no. 6; Lâpâdatu,

Episcopia Strehaii, p. 7, nota 2; cf. i mai sus, p. 226.

* Arch. Ut., I a, p. 29.
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putea smulge pe temeiul lui o moie a Bisericanilor *, i
egumenul Nil dela Pângrai, «cu tot soborul», îndemn
pe preotul Pavel din Agiud s atearn o hotrâre dom-

neasc duntoare pentru Bisericani pe «un uric pecfatluit

i nescris», care i se trimese pentru aceasta la el în Agiud *

— se împuina dup msurile lui Miron, pe care acesta le

va fi adus la îndeplinire cu hotrârea i struina care-1

deosebesc. Poate c nici uricele de stpânire ale mnsti-
rilor nu se mai pierdur în mâna poslunicilor egumeneti,

cum i se întâmpl Bisericanilor pe vremea nvlirilor po-

lone 3
. Dar o mulime de puncte din actul de reform r-

maser numai pe hârtie, obiceiul vechiu i interesele înr-

dcinate dovedindu-se mai puternice decât toat bunvoina
crturarilor i dttorilor de canoane.

Astfel i mai târziu clugrii îi pstrar averea perso-

nal, druind-o, vânzând-o, lsând-o motenire la rude.

Eladie din Bisericani cumpr astfel pe la 1650 dela un

preot de sat, cu galbeni, cu un cal «ptrar» i un bou, o

livad, un «pomt», prin unchii si, loil i Mihail, din so-

borul aceleiai mnstiri ; numai dup moartea lui Eladie,

livada era s intre in stpânirea de obte pe care o prevd
msurile lui Miron-Vod 4

. Egumenul rmâne pe toat viata,

i afacerile mnstireti se poart numai prin mâna i pe

rspunderea lui 5
. El singur scrie în numele soborului i

are legturi cu episcopul, pentru care face întâmpltor i

struini 6
. El are grija vânzrii produselor mnstirii, «chel-

tuirii bucatelor» i cumprrii vemintelor clugreti —
vedem pe acel din Voronet cum iea din Ardeal «vro 2

sute de coi de pndz de s va gsi ca[m] eftin, s fie de

i Ibid., n, p. 71,

2 Ibid., p. 106.

s Ibid., p. 92.

* Ibid., p. 94.

5 Cf. ibid., p. 95.

6 Doc. Bistr,, I, p. 31, tio. xl.
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cmei clugrilor *». Femei strine se vor mai fi rtcit
pe ia mnstiri — doar se plângeau în aceast privin
orenii din Arge, la 1649, ctre Domnie c prinii din

ctitoria lui Neagoe Basarab «umbl cu fmiile», fcându-i

astfel,— spune Mateiu-Vod cu durere, — «de rs i de mas-

cara 2 ». Ungurenii se primir i mai departe, i la Slatina,

unde egumenul Partenie, un Nsudean, clugrit cu de-a

sila, scrie o scrisoare ctre Bistri tenii din Ardeal pentru

a li spune c în adevr tot fr voie a fost clugrit fiul

unui preot ardelean, care fiu primise i in Slatina «bucate

i înclii» dela Partenie a
. în sfârit un misionariu ca-

tolic de pe la 1680 putea s scrie, cel puin despre ara-
Româneasc: «Toate mnstirile de clugri au iganii lor,

ale cror femei, babe btrâne, fete mari, copile, umbl slobod

prin mnstire, coc pane, fac bucate i mtur 'n cas 4
».

De preoi nu se ocup reforma lui Miron Barnovschi.

Rostul lor cel vechiu urm i mai departe ; el n'aveâ, de

almmterea, nicio legtur cu ierarhia i învtura elino-

slav de care purtau grij reformatorii. Preot, pop —
«pop» nu era, cum s'a vzut i mai înainte, o porecl,

un termin de batjocur sau de despre —, se putea face

oricine cu banii trebuitori pentru a cpta singhelia, actul

de numire. De obiceiu îns, dac diaconii rsriau dintre

fiii de erani, crescui Ia mnstire, cari învaser a scrie

frumos, deprinzând meteugul de dieci,— preoia se moteniâ.

Preotul avea de pltit, în adevr, dajdea sa «preoeasc»

i «banii cârjei», la fiecare aezare de episcop nou, dar acea

dajde, pus în rândul djdilor speciale, pe bresle, pe cor-

poraii închise, privilegiate supt raportul sarcinilor fiscale,

era mai uoar decât birul ernesc. i apoi ea nu se

strângea, cu multe «jafuri» i «prdciuni», cu adaus de

1 Ibid., p. 55, no. LXXII.

* Arch. wt., 1 1, p. 107.

• Doc. Bistr., I, pp. 55-6, no. lxxiii.

4 Magazinul istoric, V, p. 56.
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tot felul de «mptb, de ctre oamenii Domniei, muli la

numr, srcui i nesioi, ci de diaconul pe care-1 tri-

metea protopopul, ce nu mai erâ clugrul locoiitor de

odinioar— cum a rmas i la Armeni, de pild *, sau în

Ardeal, unde el, cu juratul su 2
, fceau ca un fel de Curte

vldiceasc mai mic — , ci un aduntor al djdilor, care

inea catastifurile, vrsa banii logofeilor de episcopie i
Mitropolie, întriâ i supraveghiâ pe ispravnicii cari aveau

grija finanelor mnstireti i avea numai pe alturi i
oarecare sarcini de control duhovnicesc 3

. E adevrat c
une ori, ca în Moldova de prin anii 1660, se fcea deose-

bire între «dajdea împrteasc», o contribuie la birul terii,

i «dajda vldiceasc», îndtinat în Principate, ca i în

inuturile româneti de peste muni, i se adugeau «co-

lacii», precum i alte «dri de toate de cate sintu pre ali

preoi în ara Domnii Meale», spune Domnul, într'o po-

runc a sa 4
. Oricum îns, erâ mai bine în cercul mai

restrâns al preoimii, decât în rândurile de3e ale poporului.

Deci, un printe preot cu grij de viitorul fiului su tre-

buia s-i deâ silini, i mai ales s dezlege baierele pungii,

pentru ca i acesta s se împrteasc de aceleai uurri
i scutiri i, poate, într'o msur mai mic, de aceiai

cinste.

Feciorul de pop care voia s se hirotoniseasc trebuia

s aib oarecare învtur. Une ori.i-o ddea tatl, când
n'aveâ prea mult de lucru cu plugria sau cu grijile de
nego; alte ori el intra într'o mnstire pentru cât timp

trebuia ca s învee binior cetitul, scrisul, cântrile,

unele molitfe mai obinuite, pe de rost ; cel puin mai
târziu, candidaii puteau cpta întreaga lor pregtire la

i Arch. ist., 1 1, pp. 139-40, an. 1669.

2 Doc. Bistriei I, p. 93, no. 117: «protopop tirn, iuratal Vldic!
în Nimtiut, c. 1650 ; II, p. 53, no. 258, an. 1685 ; pp. 68-9, no. 288,

an. 1689.

9 V. mai ales actele protopopiei de Arge, in Studii i doc., XIV.
* Arch. ist., H, p. 120.
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episcopie chiar, unde se duceau pentru a primi daruL Vedem
odat pe un protopop din Maramur, dela Moisiu, care face

Intâiu pop pe fiu-su i numai dup aceia li tocmete ca

dascl in cas pe un clugr : «acestu clugra al nostru,

c ne este dascl i eade în casa noastr de ne înva un
fecior al nostru, ce este pop 1

». în veacul al XVIII-lea

preotul, odat hirotonisit, dac mergea în satul care-1 atepta,

se invoia cu protopopul, dând zapis c nu va prsi pân la

moarte parohia ce a fost gsit pentru dânsul 1
.

Numrul preoilor era mrgenit numai la bisericile dom-
neti, unde se ddea plat dela Curte, prin Vornicii de Poart
sau prin cei din oraele ce erau închinate pentru cheltu-

ielile Curii. încolo, chiar prin orae, puteau s fie preoi

-cât de muli, dup cum se oferiau : astfel In Târgovite, la

1631, erau trei preoi pentru biserica Sf. Paraschiva («St

Petca*) sau Sf. Vineri 3
. Acetia slujiau mcar din când în

dtnd, pe când la sate erau o mulime de preoi cari aveau

popia lor numai în legtur cu fiscul i nu intrau poate

niciodat în biseric, nepricepându-se ce s fac acolo. Cu
Atât mai muli erau diaconii titulari, cari nici nu purtau un
vemânt deosebit i scoteau numai cartea de singhelie,

destul de ieften pltit, de câte ori un încasator obinuit

al drilor cuteza s se apropie de persoana lor sfinit.

Avea astfel dreptate Mateiu al Mirelor, când, in sfaturile

sale ctre Alexandru-Vod Ilia, el zugrviâ astfel pe preoii

notri: «preoii nu tiu s boteze pe copii, nici s litur-

ghiseasc rugciunile lui Dumnezeu; de cununie i maslu

-când aud, se minuneaz i pe celelalte taine mai nu le

tiu nici din nume : stranic s'au . slbtcit, nu mai tiu

nimic, ci manc doar la colive ca dobitoacele. Si, asa cura

se gsesc, buni ori ri, cum vor li, dar,"dac se vor trece

1 Doc. Bistriei, H, p. 53, no. ccvm, an. 1685.

2 Studii i doc, XIV, p. 225, no. xxv.

-* Arch. ist., 1 1, p. 32, no. 34.
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«

i ei, nu se vor gsi alii, i, de nu se va face coal Ca

a-i cluzeasc, nu se va mai afla pop s boteze pe

oameni H.

Aici ar fi fost foarte mult de îndreptat i de orânduitr

dar Patriarhii i Domnii n'aveau grija popimii de rând, i
n'au avut-o decât foarte târziu, supt Fanarioi. Din partea

lor, episcopii îi strângeau veniturile, ei judecau pe preoii

cu vinovie canonic, putând s-i bat i s-i închid, i
se îngrijiau ca poporanii s nu treac dela o parohie la

alta, îngduind globirea celor cari-i prsiau «beseareca lorT

unde le zac moii, i prinii, i feciorii 9
». Alte vederi i

alte planuri,— n'aveau.

1 Papiu, Tesaur, I, pp. 370-1.

2 Hotrâre din 1631, a Mitropolitului Atatiasie, in Ât'ch. ist., U, p. 106*
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CAP. I.

Grecii lui Leon-Vod i rscoala lui Mateiu Basarab.

La 1618, Mitropolitul Mateiu al Mirelor îndemna pe Grecii

si s nu abuseze de ospitalitatea româneasc. Peste câteva

luni izbucniâ în ara-Româneasc rscoala împotriva acestor

oaspei din Rsrit, i ea atinse i pe clerici, jertfindu-se

cu cruzime învatul episcop al Monembasiei, Ieroteiu \ Cu
numirea ca Domn a lui Gavril Movil, patimile prur a

se potoli, i un Radu Mihnea, un Alexandru Coconul, apoi

chiar Alexandru Ilia, întors in stpânirea din care fusese

izgonit cu ruine, în sfârit, Leon-Vod Toma,— un Român
cu totul grecizat, având de soie o Levantin de lege or-

todox, Doamna Victoria, care a druit o frumoas icoan

îmbrcat cu argint mnstirii de maice Viforâta de lâng
Târgovite 2

,—venir cu obinuitul alaiu de Greci, pe cari-i

vor fi aezat i pe la mnstiri ca egumeni. Cunoatem
astfel pe un Partenie, «care a fost episcop de Prespa

(iipicnoHCKÎH)D, egumen la Snagov, egumen numit pe via
la 1628; pe «Vldica Macarie» care sttea în 1629 la Dealu 3

.

Se adugi o politic financiar nedibace, care fcea pe

boierii din treptele mai de jos strângtori cu rspundere

ai drilor i apoi neastâmprul Olteniei, ca i dorina de

a stpâni a boierimii mai în vrâst, deprins cu rz-

1 Mateiu al Mirelor, în Papiu, Tesaur, I, p. 347 i urm.
2 Inscripii, I, p. 97.

8 Lpgdatu, Episcopia Strehaii, p. 7, nota 2.
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boaiele, ce aduceau glorie si prad, ale lui Mihai Viteazul,

—

oastea lui de 50.000 de oameni era pomenit cu mândrie i
durere *. Astfel o seam de boieri trecur în Ardeal, pribegire

care prevestiâ o schimbare de Domnie. Dumanii, adpostii

acum peste muni, ai lui Leon-Vod «Grecul» vorbiati,

pentru a-i îndrepti mai bine fapta i planurile, mai ales

de numrul mare al Grecilor cari împnaser, pe lâng
dregtoriile mai mrunte, dar productoare de venituri

bune, i clerul muntean, împotriva hotrârilor luate de

Mihai-Vod.

Astfel Leon fu silit a strânge el, Constantinopolitanul

prin cretere i înrudire, un mare Sfat de obte, cu cboiari

mari i mici i roii i mazli i toi slujitorii», împotriva

«Grecilor arigrdeni», de cari, dup îndemnul pribegilor,

se plângea ara. Tema era «nite lucrure i obiceaiure reale

ce s'au fost adaos de oameni striini in ara Domnii Mele,

care obiceaiure nimenelea nu le-au mai putut obicîni». S'au

gsit de vin Grecii cmtari i uneltitori, «Grecii strinii,

— nu neamurile împmântenite, ca al Cantacuzinilor, prin

înrudire i îndelungat petrecere între Români — , cari

«precupesc» i tulbur toate. Printr'o (.(legtur i jurmânt
mare», svârindu-se ceremonia afuriseniei de noul Mitro-

polit Grigorie, un Român, pu^ poate chiar de Leon, cci
pstoria lui începe la 1629 2

,
i de episcopii Teofil de Râmnic

i Efrem de Buzu, amândoi de acelai neam cu Mitropo-

litul,— se hotra scoaterea vinovailor i întoarcerea «legilor

i obiceaelor bune» dela «Domnii btrâni ce li se feri-

ceaz viiaa lor». Pe când Roii, scutii de orice dijm,

aveau s dea numai câte 40 de ughi — nu galbeni, ci lei,

cred — in dou rate, la Sf. Gheorghe i la Sf. Dimitrie,

de fiecare «cab\ adec unitate de cavalerie, cuprinzând mai

muli oameni, birul «popilor» erâ hotrât la 60 de ughi

pe an. Suma e mare i face s se îneleag cât li se lua

1 Strassburrh, iu Cipariu. Archivu, p. 14,

2 Lesviodax, p. 399.

DigitizedbyG00gle



GRECII LUI LEON-VOD I RSCOALA LUI MATEIU 281

de pe spinare în vremea abuzurilor acum afurisite, când

ddeau, pe lâng drile ce apsau pe omul de rând: «bir

de lun, gleat cu fân, bou, oaie seac, cal, miere, cear»,

i dri speciale, dmprumutul» i «banii de cununie *».

Clugrii strini, «cari au cumprat mnstirile de le-au

fcut metoae, ca s li ia venitul, s-1 scoat deîn ear, i
arginturile, i moiile», — vor fi înlturai, aducându-se în

locul lor «clugri rumâni, cum au fost de veac», cari-i

vor da seam de averea încredinat lor.

Se lu în acelai thnp msura, foarte însemnat, de a nu
se mai cpta cu simonie nici eparhiile : «Mitropolia, episcu-

piile, egumeniile s nu se schimbe pre mit, ce s fie pre

sobor». Patriarhul nu va mai «tremite aicea în ear nici

episcop, nici egumen». ara va pstra drepturile ei strvechi

de alegere, Biserica arigrdean fiind îndatorit a luâ numai
cunotin de ceia ce s'a fcut în sobor i a întri pe ales

:

i Prea cine va aleage eara i Sfatul Vldic sau egumen,

acela s fie, [cî] numa s tremi la Patriarhul, s dea

blagoslovenie, cum aii fost de veac».

Era prea târziu îns : Leon czu, i prin rscoal Mateiu-

Aga din Brâncoveni cpt Domnia, înlturând pe Radu,

fiul lui Alexandru Ilia, numit i sprijinit cu armele de

Turci. La Poart, unde merse pe la începutul anului 4632,

el se îndrepti tot prin prdciunile Grecilor cari «au spart

grdina împratului cu jahurile i cu toate rutile» 9
.

1 Ediii in Mag. ist., I, pp. 122-5; Arch. soc. t. si IU. din Iai, V,

p. 72 i urm. ; Buletinul fundaiei Urechi, I, no. i, p. 27 i urm.

;

August Pessiacov, Acte fi notie istorice (1546-1161), Craiova, 1908,

pp. 50-3. Cf. Studii i doc. t
IV, p. clxiv, nota 5.

* Stoica Ludescu, în Magazin, IV, p. 319.
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CAP. II.

Ctitoriile lui Mateiu Basarab.

Mateiu-Vod, cnepotul lui Basarab», care amintiâ astfel,

în titlul su domnesc chiar, o coborâre din vechiul Basarab

Neagoe, a cutat s mearg pe urmele acestuia, îmbog-
ind numrul frumoaselor cldiri de biseric i mnstire
din ar. Cronica muntean, care cuprinde, cu privire la

Domnia lui, multe notie contemporane, înir lcaurile

care i se datoresc. La Câmpulung, a prefcut vechea m-
nstire domneasc «a Negrului-Vod», adec a lui Nicolae

Alexandru Voevod, cel îngropat într'însa, mnstire pe care

un cutremur o dduse jos în Iulie 1628 *; e cea dintâiu

ctitorie a lui, fcuta dela 1635 la 1636, prin îngrijirea boie-

rului din Corneni, Socol 2
. Se pare c biserica din Piteti

pe care a înlat-o e Precista Veche, fr inscripie astzi,

cci alt biseric mai btrân, Sf. Gheorghe, spune prin

pisania ei pstrat c are drept ctitor pe Constantin-Vod,
cellalt Basarab, urmaul lui Mateiu 3

; lâng ora, Aga Buliga

fcu schitul care-i poart numele 4
, acelai Lupu Buliga,

din Severin, mort, în lupt de viteaz la 1655, cruia i se

datorete i mnstirea Topolnia din prile Mehedinului §
.

La Târgovite, fcând din nou cetatea i Curile domneti,

Mateiu s'a îngrijit s aduc în stare bun i biserica de pe

lâng Curte, biseric in care si-a îngropat fiul, tot Mateiu, ca i
Doamna, Elina— supt un strlucit monument de marmur,
spat în Ardeal, — i în care el însui i-a gsit cel d'intâiu

loc de odihn 8
.

A treia biseric târgovitean, pornit din evlavia marini-

i Inscripii, I, p. 128-30.

2 Ibid., pp. 130-1.

» Tocilescu, iu An. Ac. Rom., VIII, p. '*. Data e 1656 ; ibid.

4 lbid.

6 Inscripii, I, p. 208 i urm.

lbid., p. 103 i urni.
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moa a unui Domn,eSf. Constantin i Elena, înlat de Ma-

teiu la 1650 \ A patra biseric domneasc din ora, Sfânta Vi-

neri, aMATea mormântul ctitorei de-a doua, Doamna lui Con-

stantin-Vod, Balaa, care a fost, ca i Doamna Elina, «a multe

moate ale sfinilor Împodobitoare, sracilor miluitoare, credin-

iidereapte rmnitoare i lucrure scumpe pururea lucrtoare

i a toat srcimea, oameni ptima, ca o destoinic ajuttoa-

re* f
. Ea fcu aici casele unui adpost pentru sraci, precum

altul fusese fcut la Simidreni, iar un al doilea «de'nnaintea

porii bisericii din mnstirea de la Arge», înc din zilele lui

Neagoe 8
. Domnul moldovenesc din vremea lui Mateiu, Va-

sile Lupu, adugi o nou biseric domneasc, a Stelei, nu-

mit astfel dup vechea zidire a negustorului cu acest

nume 4
.

Luai Înainte de aceste exemple, boieri, ostai, negustori îi

cheltuir agonisita pentru cldiri bisericeti. Dimitrie Buzinca

Stolnicul a lsat astfel biserica Sf. Dumitru6 din Târgovite

;

Radu Vrzarul o biseric a Vrzarului, drâmat dunzij
cpitanul de Sârbi Misco e pomenit în inscripia dela Sf.

Nicolae Simuleasa 6
; la 1645 un iuzba de fustai îngrijiâf

pentru Domn sau vre-un boier mare, lucrul la Biserica Târgu-

lui7 , In acelai ora. Socol Însui va fi împodobit mcar, dac nu

ridicat din temelii acea biseric din mahalaua Târgovitei,

in care membri din neamul lui se astrucau înc dela în-

i lbid., p. 116; II, p. 87 i urm.

* lbid., I, pp. 110-2 : pentru cea d'intâiu biseric, v Arch. ist. 1 1, p. 22r

no. 34. Pentru alt Sf. Parasehiv, cu mormântul unui Mircea-Vod,

biseric azi distrus, v. Drghiceanu, p. I. c, 21.

* Privilegiu al lui Vladislav-Vod pentru ele ; Arch. ist., I1, p. 104.

* Inscripii, I, p. 112 i urm. ; cf. Buletinul citat Despre stilul acestei

biserici va fi vorba Îndat, la caracterizarea arhitecturii moldoveneti

din acest timp.

5 lbid., II, 90-1.

« lbid., pp. 88-9.

* lbid., pp. 93-4
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^eputul veacului \ i el e ctitorul bisericii, azi drâmate,

din Râzvad 2
.

Mai departe, biserica Sfântului Nicolae a Vornicului Manea
fu fcut din nou de cei doi soi domneti, în 4653 8

. i Sfinii

Voevozi, ai creia arposai ctitori ei nu s tie cine sânt»,

trebuie s fie din aceiai vreme 4
. Mitropolia fu acoperit

de Mateiu a doua oar cu plumb B
;
poate dela el s fie i

bazele crucilor de pe turnuri, în form de turban, care zac

astzi aruncate 6
. Se poate zice astfel c Mateiu-Vod, care

a îndrgit Târgovitea, stând în cuprinsul ei întrit mai

bucuros decât în Bucuretiul slobod, ce se gsiâ supt ame-

ninarea Turcilor din Giurgiu, a fost marele ctitor monu-
mental al vechii resedinti domneti.

In Ploieti, târg nou din vremea lui Mihai Viteazul, biserica

domneasc e darul lui Mihai-Vod
;
prefcut de nite negus-

tori de pe la jumtatea veacului al XVIIl-lea, ea dinuiete i
pân acum 7

. Episcopia din Buzu fii zidit din nou de Mateiu,

la 4649, «dup ce mai întâiu au drâmat din temelie pre cea

veche, fcut de strmoii sb, — deci de Neagoe Basarab—

,

«ars i stricat de nvlirile varvariceti 8 d,— de sigur pe

vremea nvlirilor ttreti din vremea lui Mihai Viteazul, care

fu silit s creeze o a doua Bnie, de Rsrit, a Buzului i
Brilei, pentru aprarea acestei margeni . Tot vechiul Se-

rafim episcopul,— acuma urma al lui erâ tefan, ajuns apoi

Mitropolit, care urmase i el lui Efrem Trufaei 10
,
— e în-

1 lbid., pp. 95-6.

* Drghicennu, pp. 24-5: Inscripii, II, pp. 271-2.

8 Inscripii, II, p. 89.

* lbid., p. 357.

« lbid., I, p. 117.

* Drâghiceanu, l. c, p. 11.

t Inscripii, I, p. 369.

« lbid., p. 363.

* Hurmuzaki, XII, p. 373, no. clxviii.

io Lesviodax, p. 440. S'ar putea Ins i o confuzie cu Serafim epis-

copul din 1649 (ibid.).
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semnat în inscripia celei din urm recldiri ca «începtor

acestui Scaun 1
». La Gherghita, veche reedin domneasc

din veacul al XV-lea, iar acuma târg de ostai, de Roi de

ar, cari erau menii s apere acelai hotar de ctre Mol-

dova, — în 4641 se mântuiâ o cldire, închinat Sfântu-

lui Procopie lupttorul, îngrijitor fiind Cpitanul Iancu a
.

i biserica din Târor, care avu cam aceiai soart cu

Gherghia, cpt ca nou ctitor pe darnicul Voevod, a

crui poman a fost înnoit dup douzeci de ani de ctre-

urmaul su Antonie-Vod 3
.

în Bucureti Matei ar fi adaus la bisericile domneti mai

vechi, a Curii, a lui Mihai-Vod, a Radului-Vod, — din

care dou erau mnstiri, — biserica Srindarului, i ea cu

egumen, biseric-mnstire astzi desfiinat, fr a se pstra

mcar piatra lmuritoare de de-asupra uii; Srindarul

lipsete ins din însemnarea zidirilor lui Mateiu pe care o-

cuprinde cronica terii
4

. Plumbuita, lâng oraul de Scaun,

a fost înoit de dânsul 6
. La Slobozia lui lenachi,— oraul

Sloboziei—,care înc de pe atunci, supt Mateiu-Vod, ajunsese

a fi un loc de târguieli în margenea Brganului, se zidi

iari o biseric domneasc, a crei inscripie n'a fost cu-

leas înc i publicat 6
; stpânul moiei fusese lenachi,

ziditorul mnstirii Sf. Sava din Iai 7
.

în Craiova, moia celor de un sânge cu Domnul bogat în cti-

torii, a Craiovetilor depe vremea lui Neagoe-Vod, Mateiu înol

cbiserica domneasc», adec biserica acelorai Craioveti, Sf.

1 Inscripii, l. c.

» lbid. f II, p. 3.

8 Ibkl., pp. 4-5 i Cronica lui Ludescu, l. c.

4 Magazinul istoric, IV, pp. 320-1. Nedelcu Blceanu i Anca f-
cuser aici înc de pe vremea lui Vlad Clugrul biserica Sf. Gheorgher

Vechiu, unde slujiau, spune o inscripie de mormânt mai nou, i Mi-'

tropotii ; Inscripii, I, pp. 241-2.

* Inscripii, I, p. 82.

6 V. Cronica, l. c.

7 Cltoriile patriarhului Macarie, pp. 254-5.
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Dumitru, care a fo3t dat la pmânt i scandalos refcut în

filele noastre *. Pe locul unde Mihai-Vod îi avuse lagrul

-de, observaie împotriva Turcilor, la Caracal, ajuns astfel un

târg pentru monenii din prile Romanailor, Mateiu fcu
nite curi, ale crora ruine se arat înc, i o biseric, pe

temeliile aceleia care fusese zidit mai de mult, de Banul

Barbu, a crui stpânire se întindea i pân aici; e biserica

altui sfânt de oaste, Sf. Gheorghe 2
.

Apoi, la ar, pe câmpul luptei dela Clugreni, la care va fi

luat parte i el, în tinere, Mateiu orândul s se fac o bise-

ric, chiar lâng zidul unde s'a hotrât norocul ; nimic n'a

mai rmas îns din ea 3
. în margenea unuia din lacurile

judeului Ilfov rsri prin jertfa lui de bani mnstirea
•Cldruanilor, care-i poart înc inscripia de amintire.

Tot în es, la Pltreti, ctitoria lui se pstreaz înc;
.alt mucenic osta, Sf. Mercurie, are aici hramul *. în mar-

genea Moldovei, el aminti la Mxinenii din Râmnicu-Srat
locul unde «a tbrât prea malul iretului», înlocuind o

.biat cocioab «de nuiale i lipit cu lut» printr'o fru-

moas biseric de piatr, a crei soart n'o mai tim astzi,

când i s'a desfcut îngrijit inscripie în cinstea Sf. Ioan

Boteztorul, ce se pstreaz în micul Muzeu bisericesc

.din Sinaia 5
. Cu prilejul acestui rzboiu împotriva vecinului

.celui ru din Moldova, oastea lui Mateiu, «Ungurii i Mun-
tenii», pustiind, «ca i pgânii Ttari», prad schitul înte-

meiat de clugrul Partenie dela Bisericani, la Babe, pe râul

Putna ; Mateiu se ci pentru acest pcat fcut de ostai ce

•mergeau supt steagul lui, i el ajut deci "pe Partenie s
fac alt schit, «supt muntele Zboina, pe râul Dobromirului»,

.cu cheltuiala clugrului însui i a moneânului Nfegtea

din Vrancea, ba chiar cu ajutorul «arului musclesc»,—

i V. ibid.

a Inscripii, II, pp. 59-60, no. 159.

8 Cronica, l. c.

* Inscripii, II, p. 6, no. iv.

* lbid., p. 97.
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Întâia pomenire a înrâuririi religioase, prin pomeni mari i
dese, a Ruilor din Moscova 1

. Pe la 4640 biserica schitu-

lui Sovejei era gata, dar Mateiu lu asupr-i a o face i mai

mare, acum când se împcase cu Vasile Lupu, i astfel,

tpe un loc vrâncean» al Moldovei, supus «prea-iubitului

su frate», dumanul de ieri i de mâne, fcu el la

1644-5 acea mnstire a iDobromirii din Soveja» care st
pân astzi 8

.

în muntele principatului su, Mateiu zidi mnstire mare

i frumoas, cu un puternic turn de clopote i de straj,

)a Brebul Prahovei, isprvit la 4650 3
; biserica fu încre-

dinat celui d'intâiu egumen, Vasilie,— poate acel ce se afl

la Pltreti în 4646 —, de ctre ispravnicul de cpetenie

al zidirii, Cpitanul Mogo; slini purttori de sabie, «cele

fr de trup puteri» ale arhanghelilor, Mihail, Gavriil, Az-

rael sau Ozriil i Rafail, au paza lcaului 4
. La «Negoieti,

pre apa Argeului» se amintete iari 5 o mnstire a lui

Mateiu ; satul se afl în judeul Arge,* dar pân acum n'avem

tiri asupra bisericii de acolo, care-i va (i pierdut chiliile

clugrilor disprui.

Grija cea mai mare a avut-o îns, firete, Mateiu pentru

Oltenia lui. Aici înoiete el biserica fcut de Craioveti la

Brâncoveni, leagnul su însui i moia sa de cpetenie;

la dânsa se lucra în anii de pribegie i lupt ai ctitorului ,

i turnul cel mare dela poart, asemenea cu acel dela Brebu,

amintete stilul obinuit supt Matei Basarab, care, în ceia ce

privete aceste puternice turnuri dela intrare, se inspirase

dela acela, vechiu i vestit, din Câmpulung. în es, el mai

1 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 260 î urm.
* Cf. Inscripii, I, pp. 24-5 ; Studii i doc, VII, p. 345, nota 1 ; Mel-

ehisedec, l. c, p. 267.

* Inscripii, II, pp. 43-4.

4 Jbid.

* Cronica, l. c.

a Inscripii, II, pp. 72-3.
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zidete o mnstire la Sadova, iar în munte,— pe lâng Gura

Motrului,— îi face în Arnota un lca de îngropare, îngust

cldire umbroas, pe un vârf de muncel, cu pridvor închis

i zimi de crmid scoas cu unghiul în afar ; aici se i
vede mormântul, spat în marmur, cu o pompoas inscripie

slavon în stil înalt, al ziditorului, lâng care, jos pe pmânt,
e piatra tatlui su*. Strehaia, alta ctitorie a Craiovetilor,

e fcut din nou de Mateiu, care-i simiâ parc datoria

de a înoi pretutindeni urmele neamului puternic i vestit

pe care-1 reprezint 2
. în sfârit, în forma ei d'intâiu, m-

nstirea «dintr'un Lemn» a fost ridicat, de piatr 3
, cu

tot numele motenit dela un umil lca mai vechiu, tot de

Mateiu,— cel mai darnic dintre toi ctitorii de mnstiri i
biserici de pân atunci.

i urmaul marelui Domn a cldit, mergându-i pe urme.

în esul muntean, la Dobreni, se vede biserica înlat de

Constantin Basarab, fiind numai boier înc, în satul unde
maic-sa Elena trise ca fat de preot, destul de frumoas
pentru a robi pe Radu-Vod erban 4

. La Jitianu lâng
Craiova,— azi ruina dela «Balta-Verde*—, e ctitoare Doamna
lui, Balaa B

, care ddu un sicriu strlucit, de metal lucrat,

moatelor dela Bistria 6
. i, în sfârit, însi viitoarea Mi-

tropolie a Bucuretilor, al crei stil nu 1-a schimbat esenial

reparaia dela sfâritul veacului al XVIH-lea, e ctitoria acestui

Constantin Basarab 7
, care ar fi fcut poate i mai mult""3ac

înfrângerea nu l-ar fi aruncat într'o pribegie care-i ddir
i ea prilejul de a reface biserica episcopal din Muncaciul

Maramurului, la 4661 8
.

1 lbid., 1, p. 203 i urm.
* lbid., pp. 210-11.

* lbid., p. 181 i urm.
* lbid., p. 89; an. 1646.

* Cronica, p. 336; Inscripii, I, p. 197.

<* Inscripii, I, p. 197.

7 lbid., I, p. 239 i urm.
s Studii i doc, XII, pp. XLVii-vni ; inscripia in Basilovits, o. c, h

pp. 100-1.
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Pe lâng bielugul de zidiri pornite din mrinimia evla-

vioas a lui Mateiu Însui, boierii, mai sraci acum i mai

Îngustai în toate, zidesc mai puin decît marii boieri, bogai

i aproape fr stpân, cari fac s li se aminteasc numele

ia cldiri bisericeti de-a lungul veacului al XVI-lea. La

inreni se cetete în pisanie numele lui Mihai (loofeanu

;

Bunea Grditeanu cldete înDâmbovia mnstirea care-i

poart numele *. Lculeele se atribuie lui Matei însui, de

i nu e cuprins în lista din cronica terii *.

Se mai amintete biserica din Secuieni a Postelnicului

Neagoie, rmas'n mare parte aa cum a fost la început 8
.

Curioaza cldire dela Blteni în Ilfov, al crei pridvor pe

stâlpi — inoirea de cpetenie în aceast epoc — urmeaz
în dreapta i in stânga, oprindu-se numai la rotunzi rea

stranelor, erâ ins mântuita pân la 1626 de unul dintre

cei mai însemnai boieri pe cari Matei îi moteni din epoca lui

Radu Mihnea,— «Radu-cel-Mare», al clugrilor i acesta, —
de Hrizea Vornicul cel Mare *. în 1644-2 se isprvi biserica

din Filipetii-de-târg, fcut de bogatul boier de vi cons-

tantinopolitan Constantin Cantacuzino Postelnicul i de

ginerele acestuia, Dumitraco Filipescu, ale crui case în

ruin se i vd lâng malul apei vecine 6
. C<evâ mai de-

parte, boieri mruni de-ai lui Mateiu fac, înc din 163(5,

biserica dela Clineti 6
. Aceiai ctitori ca la Filipeti înalta

mnstirea Mrginenilor în locul uneia mai vechi, a boierului

Drghici 7
. Udrite Nsturel, fratele Doamnei, fcu biseric,

ajutând i aceast sor a sa, în 1644, la Fiertii din Ilfov 8
.

i Cf. Studii i doc, V, p. 142; Drghiceanu, o. o., p. 32.

2 Drghiceanu, p. 28.

* Inscripii, II, p. 277.

* Ibid., II, pp. 109-10; Buletinul Mon. Istorice pe 1908, no. 3.

* Ibid., p. 263 i urm.

« Ibid., p. 265.

7 Ibid., I, p. 92 i urm.

8 Ibid., I, p. 90 i urm.; Vasiliu Nsturel, in Albina, pe 1906.

19
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-

Se pare în sfârit c Mitropolitul tefan a cheltuit cu biserica

Adormirii în satul Costestii, unde el se nscuse ca fiul sate-

nilor Dimitrie si Dimitra 1
.

CAP. III.

Petru Movil, Mitropolitul Chievului.

Clerul înnalt a fost alctuit, în aceast er a lui Mateiu-

Vod, cu o singur escepie, din Români. Mitropolitul Gri-

gorie, care unse pe Domnul voit de ar, nu tri mult dup
schimbarea politic din 1632 (-1637). Întrebuinat în solia de

împciuire trimeas de Leon-Vod la pribegi 2
, el putea fi

bnuit de noul stpânitor al terii, dar nu fii silit astfel s-i
prseasc îndat Scaunul.

Pstoria lui dela 1632 înainte se înseamn mai ales prin

ptrunderea, întâiu în acest principat, a noului curent ru-

sesc, pornit din Chiev.

Pe când prelaii greci doritori de pomene, un Averchie

de Berrhoea, un Paisie de Salonic, un Iosif de Sevastia,

alergau la Moscova, unde se certau intre ei dela banii evla-

viei muscleti 3
, micarea de înviere a ortodoxiei slbiâ în

erile Coroanei polone, unde unul dintre hirotonisiii lui

Teofan de Ierusalim, Meletie Smotrichi, cu toate drumu-
rile sale în Rsrit, trecu la Unirea cu catolicii 4

. Ivirea

unei mrturisiri de credin cu caracter pronunat calvi-

nesc supt numele Patriarhului constantiuopolitan ChiriJ,

care nu în zdar avuse îndelungata lui prietenie cu amba-
sadorul olandez i cu cel ardelean la Poart, fcu pe muli

1 Inscripii, II, pp. 331-2.

2 V. Studii i doc, IV, p. clxvi.

• Chrys. Papadopulos, p. 69, nola 2.

4 lbid., p. 68 i urm,
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s-i piard încrederea in sigurana îndreptarelor rsritene.

E adevrat ca Teofan veni din nou pe la noi, tocmai în

ajunul tulburrilor muntene, la 1630, i caut s risipeasc

nemulmirea i tulburarea pe care Je cunase declaraia

Ecumenicului *, dar Lukaris era de fapt un prta al ideilor

calvine, cum se vede i din declaraia pe care o fcu prie-

tenului su olandez la 1622: «Fie sigur evlavia cretin
a (l-lale ca ne leag raiunea religiei evangelice i ne

unete strâns ca membre vii ale trupului mistic supt Dom-
nul Hristos, capul nostru, cu voîd 2

. Murind la 1631 Iov

Borechi, cel d'iutâiu Mitropolit de Cliiev din irul cel nou,

om statornic in credinele lui, dei nu tocmai energic,

soarta pravoslaviei trezite de Teofan în aceste pri ru-

seti de Apus atârna dela persoana acelui ce va fi ales ca

urma al rposatului arhiepiscop. Noul rege Vladislav re-

cunoscu Huilor din Polonia dreptul de a-i pstra legea

i de a-i avea chiar patrii episcopii, dar el ceru s se

aleag din nou arhiereii Bisericii «greceti» din Statele fcale.

Astfel Isaia Copiiuchi, ales la moartea lui Iov, trebui s-i
prseasc Scaunul i in locul lui veni acum Petru Mo-
vil (hirotonisit la 28 April 1633).

Era unul din fiii lui Simion Movil i al Marghitei; se

nscuse la 21 Decembre 1596, la sfâritul celui de a-1

doilea an din Domnia lui Ieremia-Vod, unchiul su. Era

un copil de nou ani când tatl su îi începu Domnia,

care inu doar câteva luni, mântuit printr'o moarte n-
prasnic. Fratele lui mai mare, Mihila, avu o stpânire

§i mai scurt, în lupt cu vrul su Constantin, i el se

stânse peste puiu la Târgovite. Petru, sau, cum i se zicea

înc atunci, Petracu-Vod, care nu-i artase pofta de

i Ibid, |»p. 69-70; cf. Ghenadie Enceanu, Petru Movil, p. 285.

2 tPro certo nam habere debet christiana pietas vestra quod religionis

«evangelicae ratio nos conglutinat et tanquam viva membra corpori»

mystici sub Ghristo domino eapjte stricte coniungit vobiscum» ; Studii

i doc, IV, p. 182, nota 1.
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Domnie, putu s se întoarc deci în vremea lui Constantin»

Movil pentru a vedea Sucevia, ctitoria neamului su, la

4610.

Când alt frate al su, Gavril, cpt la 1618 ara-Ro-
mâneasc, Petru i un mai mic fiu al lui Simion-VodS,

Moise, se adpostir pe lâng dânsul. Dar fuga lui Gavrit

în Ardeal, în vara anului 1620, arunc pe tânrul «Voi-'

vodicb, fecior de Domn adec, iari între Poloni i Rui,
în felul crora fusese crescut, de un dascl dela stavro^

pighia din Lemberg, învând limbile terii i latinete *. Fa^

milia lui stând în Lemberg, el a putut s urmeze i la

scoal de acolo, alturi cu ali tineri Moldoveni, si chiar ca
Grigore, fiul lui Nestor Ureche i viitorul cronicar 8

.

Petru Movil petrecu un timp pe lâng Hatmanii poloni

Zolkiewski i Chodkiewicz, un prieten al neamului su,
fr a mai râvni, in Moldova sau în Tara-Româneasca,

motenirea lui Simion-Vod. în 16w27 îns, Mitropolitul Iov

câtig pentru clugrie sufletul acestui tânr, cure avea

ca bunic pe clugrul Ioanichie, ca tat i unchiu pe cti-

torii Suceviei, ca mam pe clugria Melania, i pe care

multe suferini i prigoniri îl dezgustaser de viaa mire-

nilor i de o ar In care nu-i putea afla rostul. Dela in'

ceput el fii sfinit arhimandrit i pus în fruntea lavrei dii?

Peter dela Chiev, pe care Patriarhul de Constantinopol o*

fcuse stavropighie, smulgând-o de supt ascultarea episco'

pilor ortodoxi, de team s nu cad in mâna celor unii 3
.

La 1629 el fu onorat cu titlul de exarh patriarhal, care-r

ddea o situaie excepional 4
.

Acuma el puse în îndeplinire gândul de tipografie pe care-P

avuse i Ieremia-Vod, Bisericii ortodox din Rusia având

1 Hurmuzaki, Supl., 12, pp. 387-8, no. i:\r.vm.

2 Ghenadie Enceanu, o. c, pp. 165-6; Prinos Sturtha, p. 204- i urm.
8 Ghenadie Enceanu, p. A6& i urm.
* Chrys. Papadopulos, p. 71. Vara sa mritat cu Wisznoviecki *

cldit trei mnstiri in eparhia Cliicvului (Ilis. ortodoxa, VIU, pp: 7-SV

DigitizedbyG00gle



PETRU MOVIL, MITROPOLITUL CHIEVULUI 293

neaprat nevoie de cri slavone sigure, fr nicio înrâu-

rire a Uniilor Mitropolitului din Lemberg, care-i avea o

tipografie slab la Sniatyn i Crilos. Doi Rui, fraii Berânda,

— dintre cari unul, Pavel sau Pamvo, a tiprit în 1627 i un
dicionariu slavon-rusesc pentru uurina înelegerii Scrip-

turii i vechii literaturi în legtur cu dânsa, — împreun
cu un al treilea, Taras Zemca \ începur lucrul folositor de

suflet. Materialul, «riftub, era al tipografiei lui Ghedeon

Balaban, Mitropolitul unit, i-1 scoseser în vânzare mote-
nitorii.

Dela 1624 pân la 1640 teascurile lui Movil lucreaz

singure, spre folosul «naiei ruseti», «poporului nostru

rusesc», cum scrie acum feciorul de Voevod moldovenesc 2
,

Bi al tuturor ortodocilor cu limb de Stat si Biseric sla-

vou,—o sum de cri pentru slujb, ca i pentru luminarea

minii asupra adevrului legii cretineti înelese «pravo-

slavnic». Se d, ca in irul de tiprituri slavone dela înce-

putul veacului al XVI-lea, pornite din Cetinie i urmate la

noi, apoi în Ardeal, un Liturghieriu, care ajunse la a treia

ediie, o Psaltire, de trei ori tiprit, un Minologhiu, cu slujba

serbtorilor,— un Octoih cu trei ediii apare la Lemberg—

,

un Triod— cuprinzând cântrile cele mai însemnate
;
i el

are dou ediii—,apoi un Antolorjhioyi, cu «molitfe i înv-
turi duhovniceti spre folosul sufletesc al spudeilor», al co-
larilor si, cari eraus fie cei d'intâiu clerici crturari în prile
ruseti, un Acaftist—dou ediii— , un Nomocanon (1629), un
Imnologhiu, un Evharisteriu, un «Canon pe scurt», un Slu-

jebnic (1638), un Evhologhiu, Evanghelia i Cazania, Evan-

ghelia cu tâlc a lui Calist patriarh de Constantinopol

(1637). Traduceri sau prelucrri, fcute de Petru Movil
Însui sau întru cinstea vredniciei sale arhiereti si strlucitei

fiale obârii domneti, se dau în acelai timp, precum Agapit

1 V., pentru Pamvo, Gr. Creu, Lexicon slavo-românesc de Mardarie

Coziaaul, Bucureti, 1900, Prefaa.
2 Hurmuzaki, Supl., II \ pp. 596-9.
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ii f

i Doroftei (1628), Crucea lui Hristos (1632), Eufonia (1633),

Paramitia i Macarie Egipteanul (1634), Litosul, «Piatra*

împotriva Uniilor (în limba polon), afar de un Pateric

polon, de «Cri ale minunilor» în aceiai limb i de mici

lucrri Judtoare ale colarilor din mnstirea «Friei»,

acea Braca, a crei însemntate cultural se începe acum *,

CAP. IV.

înrâurirea lui Petru Movil asupra Bisericii muntene.

Curentul nou elino-slavon de supt Mateiu-Vod.

Multe din manuscriptele pe care egumenul dela Pecerscaf

apoi «Mitropolit de Chiev, Haliciu i toat Rusia», le între

buin pentru ediiile sale, erau culese din erile noastre,

care vor li pierdut cu acest prilej o parte din bogiile lor

literare i artistice. Miron Barnovschi, o rud a tânrului

Mitropolit — el zice 2 lui Ieremia-Vod «uncbiu», aa încât

îi veniâ vr, primar sau al doilea, lui Petru —, îi trimese,

pentru tiprirea Octoihului, la Lemberg, un manuscript moldo-

venesc, din Neam, i cartea de cântri iei în dou forme, un
numr de exemplare având, nu stema Mitropoliilor Chie-

vului, ci aceia a Domnilor Moldovei 8
. Acestea din urm

se vândur deci în stpânirea lui Miron-Vod, care, s mai

fi rmas Domn al Moldovei, ar fi strâns i mai mult leg-

turile bisericeti cu acest Chiev al reformei bisericeti, al

învierii slavonismului, peste care pstoria acum, cu îng-

duirea regelui Poloniei, o rud aa de apropiat. Cînd Moise-

Vod, fratele lui Petru, cpt Domnia în 1630, — o ine
pân la 1631, întorcându-se dela 1633 la 1634 —, în i mai

mare numr vor fi intrat crile din Rusia dincoace de

Nistru.

i Picot, Pierre, Movil, în Legrand, Bibliograpkie hellânique, IV»

* Intr'un document inedit.

• Picot, l c.
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Dar, cu toat apropierea, cu toate legturile de sânge

între Mitropolitul rusesc i doi Domni ai Moldovei, In ara-
Româneasc intuiu avii Înrâurire vzut micarea ce fusese

Început de Teofan in sens «elino-rus» i urmat în sens

«ruso-elin», fr a se Înltura atingerile cu civilizaia latin

cruându-se întru câtva susceptibilitile catolicismului i
olicial, de Petru Movil.

Mateiu-Vod, om de ar, care voia s vad tot oameni de

ar în jurul lui, nu prigoni cu învierunarea ce s'ar putea

crede, rosturile Grecilor la noi. Un Patriarh de Alexandria

muri pe vremea lui In ara-Româneasc, la 1639 \ i anume
Mitrofan Kritopulos, unul dintre cei mai învai clerici

greci din acest timp, un fost colar dela Oxford, autorul

unei 'OpLoXoYta, unei «Mrturisiri)) de credin, trebuitoare

în acest timp când calvinismul cotropitor amenina vechiul

Rsrit 2
. La Mrgineni erâ ca egumen, când mnstirea

fii fcut din nou de Constantin Cantacuzino i Dumitraco

Filipescu, un episcop Partenie, Grec fr îndoial, cu Scaunul

episcopal prin vre-un inut rsritean, in partibus 3
. Va fi

primit cu cinste pe Grecii cari mergeau la Moscova, de

dorul pomenilor i de dragostea pentru cultura elonic,

pentru ortodoxia curat : un Iosif dasclul, un arhimandrit

Antim, un arhidiacon Neofit, un Teofan de Patras (1645),

un arhimandrit Venedict cari, ca s ajung la ar i la

noul su Patriarh, trebuiau s treac neaprat prin ara-
Româneasc i Moldova 4

. Urmaul lui Teofan, noul Pa-

triarh de Ierusalim, Paisie, îi fcu la 1649 drumul pe la

noi 6
, la începutul cltoriei sale triumfale prin Ucraina

Cazacilor i Moscovia arului. i un fost Patriarh de Gons-

i Papadopulos Kerameus, Itp. Bt6X., I, p. 349.

2 V. Michalcescu, Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubens-

zeugnisse der griechisch-orient, Kirche, p. 183 i urm.
8 V. i mai sus, p. 289.

4 Chrys. Papadopulos, p, 72 i urm.
* Ibid., p, 76.
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tantinopol, Anastasie Patelaros, care merse la Moscova s
se îneleag cu Patriarhul «iubitor de Grecto Nicon, fcu
Românilor cinstea, mai mult sau mai puin costisitoare, de a

petrece în mijlocul lor, la 1653 *; cu opt ani înainte, in

Februar 1645, el era în Moldova de mai mult timp, gonit fiind

de acas de «creditorii agareni i jidovb *
: sttil în adevr, la

Galai, în mnstirea Sf. Nicolae, dela 1642 Ia 1654. Predica-

torul Curii era pe vremea lui Matei, a simplului boier oltean

fr învtur i mândrie, însui viitorul arhiepiscop de

Gaza, Pantelimon, apoi Paisie Ligaridis, un Hiot care fcuse
studii bune la Roma, în scoal de convertire a Sfântului

Atanasie, în care fu crescut cu cheltuiala vestitului Leon
Allatius 3

,
i petrecuse muli ani în Rsrit ca misionariu

secret al Unirii Grecilor cu Roma. în ara-Româneasc
veni el numai în 1647, ajungând îndat dascl, hxerokyrix,

adec propoveduitor, «crainic» de cele sfinte, pân a nu
pleca, împreun cu Paisie, la Ierusalim, unde-i urm ca-

riera 4
. Mateiu plti i pentru scrierea de frumoase manu-

scripte greceti care i azi amintesc Rsritenilor numele
lui 5

. Dac el însui nu mai închin mnstiri la Locurile

Sfinte sau în alte pri greceti,— mrgenindu-se numai a

face daruri «si la Sfântul Ierusalim si la Sfântul Munte
i intr'alte pri» 6

,
— nu opri pe boierii si de a face

închinri: astfel vduva lui Mihai Coofeanu i fratele lui,

1 Ibid., p. 81 ; cf. i Papadopulos Kerameus, itp. Bt6X., tabla ; Comnen
Ipsilanti, Tâ p.etd r*]v &Xo>otv, an. 1651 ; Cltoriile lui Macarie, p. 2 i
notele d-rei Cioran (dup Papadopol Calimah, în Corw. lit. t XXIIMV).

2 Melchisedec, Notie, pp. 208-9.

8 Chrys. Papadopulos, p. 88 i urm. N'am avut la fndâmânâ studiul

despre Ligaridis pe care L. A. Lavroyschi 1-a tiprit în cAnalele• Aca-

demiei din Petersburg pe 1889.

4 V. i Legrand, l. c, pp. 20-1.

5 Papadopulos Kerameus, o. c, in, p. 223. Cf. i ibid., I, p. 438 (780)

;

ni, p. 199 (3) ; IV, pp. 40 (26), 171 (196), 338 (365) ; Lampros, o. c,

pp. 217, 363 (pentru Moldova).

• Cronica, p. 321.
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Dumitraco Spineanul, druir Patriarhia din Ierusalim cu

mnstirea oltean ânreni 1
.

El primi deci cu plcere la dânsul pe Grecul Meletie,

nscut în Macedonia, clugr la Atos, în mnstirea Zo-

grafului, fcut de tefan-cel-Mare, i care, de dragul me-
teugului tipografiei, fusese i el la Chievul lui Petru Mo-
vil 8

. Meletie fu numit de Mateiu, pentru buna sa rân-

.duial clugreasc si cunotina sa de elineste si slavo-

nete, egumen, «nstavnic» la mnstirea Govorei, dar poate

mai întâiu la aceia, abia mântuit din lucru, a Câmpulun-

gului, de unde vedem apoi isclind grecete i pecetluind sla-

vonete rvae româneti ctre Braoveni, ce par icoana cul-

tural a timpului 8 pe un alt egumen grec, Melchisedec. Odat
aezat în ar, Meletie sftui pe Domn ca, pentru mrirea
lui, pentru binele ortodoxiei i pentru câtigul Vistieriei

.domneti chiar, s înceap a tipri cri bisericeti slavone

pentru peninsula balcanic, în care produsele tipografiei lui

Petru Movil puteau strbate numai cu greu.

Pe atunci tipografii dela Chiev aflaser urmtori i con-

cureni. Astfel la Lemberg i la mnstirea Cutein 4
, se por-

niser la lucru meteri, cari ddur dela 1636 înainte cri de

slujb, precum Antologhiul din Lemberg (1628), apoi Octoihul

i Triodul, din 1640-42, sau cri de petrecere sufleteasc,

.cum e vestita poveste a lui Varlaam iloasaf (1637), lu-

crare a clugrilor din Cutein. Vânzarea crilor bisericeti

se fcea rpede i bine, i unele din ele avur, cum s'a

vzut, câte trei ediii. Ideia lui Meletie, sprijinit, fr în-

doial, i de fratele Doamnei, Cmarul Udrite 6
, Iorest,

1 Studii i doc, V, p. 142.

2 Bibliografia român, l, p. 106, no. 36.

8 Braovul i Românii, pp. 129-31. Una din scrisori poarta data

Jle 164-6.

4 Asupra întemeierii creia v. Bis. Ort., VIII, p. 97.

6 V. i Studii i doc, IV, p. clxxxiv.
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Oneste sau Urii],— în toate limbile pe care le tia—, care

fcuse studii în Rusia si stiâ desvârit slavona cea mai
a a a

înflorit, fu primit i i se ddu sarcina aducerii tipogra-

filor i a «riftulub : prin tovarul su Nectarie din Pe-

lagonia, clugr dela Câmpulung strmut astfel în m-
nstirea lui pe Timoteiu Alexandrovici i Ivan Glebcovici,

cei d'jntâiu tipografi din aceast nou epoc; ei cptar
tain i se pornir la lucru in 1636, alegând o carte care

nu mai apruse pân atunci, Trebnicul \ Gând aceasta fii

isprvit, la 30 Iulie, cei doi Rui, supt îngrijirea Grecu-

lui, începur o Psaltire— din Psaltire ieiser numai dou
ediii ruseti; o a treia iei îns îndat, cât se lucra cea

muntean, la Mohilu, unde se aezase o «slug* a lui

Petru Movil. Ea apru în 1637, i în 1638 tefan din Go-

vora începea lucrul ia o a doui Psaltire, care trebuia s
cuprind i un Sinaxariu. Schimbarea Mitropolitului aduse

îns scderea râvnii, si cartea iesl la lumin numai în 1641.'a a

La Gpvora începuse astfel înc din 1636-7 tiparul româ-

nesc.

Grigorie Mitropolitul murise: dup datin ca i dup
ajutorul pe care-1 dduse cauzei lui Mateiu, trebuia s-i

urmeze episcopul de Râmnic, patronul caligrafilor, îndem-

ntorul la scris al lui Moxalie i unul dintre cei d'intâiu

ctitori ai limbii româneti în Biseric,—Teofil Bistriteanul.
a / *

La 1637 el era Mitropolit i pstr cârja pân în 1648.

Pe vremea lui, cum am vzut, tiparul, care pornise supt

înrâurire româneasc de peste hotare, venit din Rusia lui

Petru Movil, acum arhiepiscop de Ghiev, urmeaz. Noul Mi-

tropolit nu-i era începtorul, cci lucrul începuse la Câmpu-
lung, în chiliile dela mnstirea domneasc, îndat dup
refacerea zidurilor ei de ctre Mateiu, la 1636; Teofil, Oltean

prin obârie ca i prin îndelungata lui pstorie la Râmnic,

1 Bibliografia român, I, pp. 103-5 ; cf. pp. 529-33 ; Arch. soc. t. fi

IU. din lai IV, p. 324 i urm. Pentru o ediie pregtit la Moscova*

Muraviev, p. 184.
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alege in loc mnstirea Govora, a lui Radu-cel-Mare i, de sigur,

dreasa i r a de Mateiu. într'un timp când Domnii se gândiau

a rândul viaa clugrilor i a introduce norme de legalitate

i moralitate superioare datinei în viaa public, când ei

ii luau in cârmuirea lor atitudini împrteti, canoanele

bisericeti trebuiau cunoscute. Se mai adauge c nomo-

canoavc bizantine fuseser tiprite în Rusia polon la 1620

si 1624, dându-se si o a treia ediie, de Petru Movil însui,

la 1629. Lsând deci neisprvit în Sinaxariu Psaltirea sla-

von pe care o lucraser meterii de tipar ai lui Vod la

Govora, in ApriUunie 1638, Teofil ddu întâietate unei

traduceri de canoane pe care o avea dela crturarul su
din Râmnic, Moxalie. Astfel apru la 1640 cel d'intâiu No-

mocanon, cea d'intâiu Pravil în românete, supt titlul

:

cPravil;»,— acesta ieste direpttoriu de leage, tocmelea sfin-

ilor Apostoli, tocmite de 7 sboar, ctre aceasta i a prea-

cuvioilor prini, învtorilor lumie».

La începutul lui Septembre 1640 * prin moartea lui Ghe-

nadie lirad Scaunul Blgradului era vacant, i între aceia

cari-1 râvnir, cerându-1 dela superintendena calvin care

hotriâ mai in toate privinele asupra lui, a fost i tipo-

graful lui Mateiu-Vod, care trecu în Ardeal, îi art me-

ritele tipografice pentru rspândirea în popor a cunoaterii

legii i ceru s fie numit, aa cum se fcea acolo, fr s
se întrebe vre-un sobor. Geley, superintendentul, ii puse

in vedere tot ce se atepta dela dânsul i-i ceru în ma-

terie de dogme rspunsuri pe care bietul om, un teolog

mai slbu, nu era în stare a le dâ fr s ceteasc prin

crile lui greceti i slavone. Astfel se trecu asupra lui,

dar candidatul czut la Vldicia Blgradului nu mai avea

ce cuta la Govora, a crei egumenie se ddu, de sigur

mulmit noului Mitropolit Teofil, unui Român, lui Sili-

i V. i Cipariu, Archivu, p. 557 : rezumate de scrisori ardelene.
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300 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

vestru \ pe care Teofil îl cunotea ca bun i iute caligraf,

ca «taha».

Silivestru isprvi Psaltirea slavon, care atepta de mult.

Dar el avea tlmcirea româneasc, fcut înc din 1638-9

(1642), a Cazaniei ce ieise, cu un an înainte la Rui ; Udrite

Nsturel îl ajut i el scrise prefaa (1642). Era a doua carte

pe care o ddeau crturarii i meterii munteni în irul de

lucrri romaneti pe care-1 începuse, credincios întregului

su trecut, Teolil.

Peste câteva luni numai dup Cazania cea mare aprea
una pe scurt, o crticic de 60 de foi, cuprinzând «înv-

turi preste toate zilele», poate dup «învturile du-

hovnicetii) pentru tineri ale lui Petru Movil. Le tlmcise
în românete Grecul Melchisedec din Morea, care pstoria

acuma în mnstirea Câmpulungului, un om foarte îngrijat

s-i capete înnapoi banii, în «costandele» pltite de preoi.

Melchisedec erâ îns numai un traductor de zile mari, i
în curând îl vedem tiprind la mnstirea Dealului un nou

Antologhion slavon 2
.

CAP. V.

Tiprituri ardelene.

Pravila se vindea cu 21 de «costande de argintul, pre

mare, i ea gsi cetitori i în Ardeal, unde Ghenadie Brad

primi, dup o dorin, care arat fericita întrire a leg-

turilor ierarhice i culturale între Biserica Blgradului i a

Târgovitii, un numr de exemplare cu semnul lui.

Prin tipar se apropia astfel viaa sufleteasc a Românilor

din deosebitele epi. Cu prilejul venirii sale la Braov în

i Pentru candidatura in Ardeal a lui Meletie, v. Bunea, Vechile Epis*

copii, pp. 87-90.

2 Bibliografia român, I, p. 120 i urm.
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Mart 4639 *, cu câtva timp înainte de solia pe care Mi-

tropolitul Teofil o îndeplini In Ardeal 2
,
i intr'un timp

când prietenia dintre Mateiu-Vod i «Craiul» ardelean

Gheorghe Râk6czy era foarte bine întemeiat, Ghenadie

ceru «rift» dela Munteni, precum acetia îl ceruser dela

Rui i, firete, i data aceasta, odat cu slovele, veni i
meterul, — anume «popa Dobre», cruia i se zice i «das-

clul 8». El nu era s lucreze cri slavone într'o tar unde

ecartea pe 'neles» era impus de Cârmuire. In legtur
cu tendina calvin de a se tâlcul cât mai mult, aa încât

oricine s priceap i înelesul cel mai ascuns al Scripturii

dumnezeeti, Ghenadie se gândi la o ediie nou a Caza-

niei din Braov. Ea se isprvi câteva luni dup moartea sa

— întâmplat în cele d'intiu zile ale lui Septembre 1640 4
r

în cursul anului 1644.

Aceast tiparni ardeleneasc era s fie îns în ser-

viciul altei cauze decât a vechii ortodoxii puse la în-

dmâna poporului, în limba româneasc. De i aliat i
«printe» al lui Mateiu, Domnul muntean, Râkriczy, calvin

convins, avea i el planurile lui de propagand ca i prin-

cipii unguri din Ardealul veacului al XVI-lea. îl inteiâ i
mai mult spre o aciune de «luminare» a popilor români

din ara sa superintendentul su, tefan Geley, care e i
unul dintre cei mai însemnai reprezintani ai culturii un-

gureti din acest timp.

El avea un întreg plan pentru «îndreptarea» Bisericii

Romînilor, copleit de «superstiii bbeti» i de alte urme
urâte ale unui trecut de barbarie. Predica, coala, cartea

trebuiau s mântuie sufletele ameninate ale eranilor «va-

lahi». Preoii erau s lmureasc pe credincioi asupra ade-

vrurilor legii în fiecare Miercure i Vinere, iar Dumineca

i Sate fi preoli, p. 51.

* Studii fi doc. t IV, p. cei.

9 Bibliografia român, I, p. 115.

* Cipariu, Acte i fragmente, p. 71 ; Sate §i preo{it p. 51.
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^

de dou ori. La Blgrad, în mnstire sau «în alt loc po-

trivit» trebuia s se întemeieze coal pentru Români, cu

doi, trei dascli i ca limbi de predare: latinete, româ-

nete i chiar grecete, — precum în Rusia polon colarii,

spudeii, primiau i ei învtur în trei limbi: grecete,

latinete i, în al treilea rând, i slavonete. La tipar tre-

buiau sa se dea trei cri : rugciunile de diminea si de

sear, cântrile diti Psalmi si Catehismul 1
.

7 o

Despre cele dou din urm se spune c erau acum
traduse la moartea lui Ghenadie. Tlmcirea lor se dato-

reste aceluiai om, Fgrseanului boier tefan, care- si

zicea, dup datina nobililor : Fogarai, i ajunsese predicator

în Lugoj i Caransebe, orae în cea mai mare parte ro-

mâneti, care-i pstraser cultul calvin din vremile lui

Moise Pestisel si tefan Herce. Cântrile lui tefan Foga-

rasi erau întrebuinate în cele dou centre ale Românilor

din Banat, dar ele n'avur parte de tipar; le cunoatem

astzi numai dup copia cu litere latine pe care a fcut-o

-ceva mai târziu Ioan Viski, predicatorul calvin din Snntfi-

Mria Haegului (Boldogfalva) f
. Catehismul lui Alstediu*,

profesorul la coala calvin din Alba-Iulia, in traducerea

lui Fogarai, nu fu mai norocos: el nu vzu lumina tipa-

rului decât în 4648, când se gsi pentru ca s poarte chel-

tuiala un nobil român ungurit, Acaiu Barcsai, care ajunse

i prin al Ardealului 8
. îns, puin timp înnainte de moartea

lui Ghenadie, care zcea de grea boal, i de aezarea altui

Vldic, mai sigur în simpatiile lui pentru calvinism, Geley

lu pe popa Dobre, i, furiându-1 de ochii episcopului i
ocrotitorului su, îl aez în satul Prisac de lâng Blgnid

unde-1 sili a lucra în douzeci de zile— 5-25 Iulie— un alt

.catechism calvinesc, care fu rspândit apoi, de Cârmuire,

1 Dup Augustin OtvSs, Geleji Katona htvân âlete âs levele =\iati

i scrisorile lui tefan Katona Geleji, in Uj Magyar Muzeum, I, p. 203

i urm., Bunea, Vechile Episcopii, p. 86 i urm.
2 Silai, in Transilvania pe 1875, n-le 12-4.

* Bibliografia român, I, p. 160 si urm.
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In toat ara i chiar dincolo de hotare, printre Românii

supui Domnilor 1
. Predicatorul Craiului însui, Gheorghe

Csulay, luase asupr-i cheltuiala.

CAP. VI.

Biserica moldoveneasc la epoca lui Petru Movil.

Mitropolitul Varlaam.

Acest Catechism, adaus pe lâng acela al lui Chirii Lu-

karis, care, dup ce fusese câtva timp mazil, czuse ucis

la 1638, chema la lupt. Dac în veacul al XVl-lea crile

cu tendine calvineti putuser trece fr nicio protestare

din partea clerului ortodox din principate, erau acuma cr-
turari in stare a rspinge atacul.

Nu în ara-Româneasc îns. Aici blândul Teofil n'aveâ cu-

notinele trebuitoare pentru o discuie de dogme, i ceilali

ierarhi nu erau mai Învai decât dânsul : la Râmnic pstoria

Ignatie, acel preot «sârb» din Nicopol care purtase scrisori

de uneltire în folosul lui Mateiu-Vod atunci când el era

pribeag în Ardeal, i-1 ajutase pe lâng puternicul Pa du-

nrean Abaza 2
, iar tefan, liul lui Dumitru i al Dumitrei,

eraniidin Costeti 8
, care avea cârja episcopiilor de Buzu,

nu fcuse nici el studii mai înalte, nici nu rsfoise prea

mult prin vechile cri de disput toologic.

Din Chiev i, prin Chiev, din Iai se întinse scutul de

aprare al ortodoxiei împotriva calvinismului care, plecând

în acelai timp, din arigradul împratului i din Blgradul

1 Catechismui acesta nu s'a gsit, dar in ultimele timpuri s'a des-

coperit cartea de rspuns a Mitropolitului moldovenesc Varlaam, — v.

mai departe. D. 1. Bianu începuse a o tipri in cAn. Ac. Românei. Cf.

ht. IU. ret., p. 145 i nota 3.

* Cronica terii. p. 314 ; Studii i doc., V, p. 70, no. iv.

» Inscripii, II, pp. 331-2.
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Craiului, prea c amenins înece contiina pravoslavnic

a Românimii întregi.

în Moldova, pstoria lui Anastasie Crimca se mântuise'

în 1629, când Atanasie de Roman era acum Mitropolit *f

Crimca se adpostise iari la Dragomirna lui, unde în curând

se stânse; de oarece Domn la plecarea lui din Scaun era

Miron Barnovschi, un prieten i o rud, trebuie s se ad-^

mit c Anastasie a paretisit, a demisionat de bun voie,

fiind obosit trupete i doritor de odihn. Despre Atanasief

urmaul su, nu se poate spune nimic, i moartea lui fcit

loc, înc din 1632 (f 13 Iulie), când stpâniâ Moise Movilr

unui nou arhipstor, Varlaam 2
.

Era un clugr dup nevoile timpului i dup dorina

unui Teofan, unui Petru Movil, înoitorii ortodoxiei în

aceste pri. Nu fiu de boier ca Gheorghe Movil, ca Anas-^

tasie Crimca, poate ca Teodosie Barbovschi, al crui nume
de familie îl poart i sfetnici ai Domniei, ci, ca i episcopul,

pe urm Mitropolitul muntean tefan, contemporanul suf

un fecior de eran. Se nscuse în prile Putnei, i diir

aceiai csu de sat pornir ali doi frai cari nu se ri-

dicar niciodat la mrire : unul, rzs, în inutul Botosa-

nilor, i altul, tefan; Varlaam i-a împrit averea întrer

copiii celui d'intâiu, rzul Andreia Motoc i Mrita,

soie a preotului domnesc Ursul Cergariu, i între fiii celui1

de-al doilea, Popa Ursul i Toderaco 8
. Fu unul dintre cei

d'intâiu clugri dela mnstirea IuiNistor Ureche, Secu, unde
ajunsese egumen pe la 1610, mulmit lui Anastasie Crimca 4'

aici adposti el pe episcopul de Roman mazil, Mitrofan*.

1 Partenie, L c, p. 24.

2 Cf. MeJchisedec, Cron. Rom., I. p. 255; Inscripii, I, p. 41, no. 1

(mormântul la Bistria).

» Cf. Arch. ist., V, p. 80; Urechi, in An. Ac. Rom., X, p. 348 f

Studii i doc, VII, 322, no. 26 ; Ist. Ut. rel, pp. 145-0.

4 Melchiaedec, Cron. Rom., I, pp. 247-8.

* lbid.
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înc din 1621, Varlaam mergea la Petru Movil pentru a-i dâ

veste de o minune, întâmplat la Sucevia în 1621, îngreuiarea

moatelor Sf. Ioan cel Nou când Mitropolitul voia s le

strmute de teama cetelor de Cazaci prdalnici ; îl trimesese

Miron-Vod Însui 1
;
i cu alte prilejuri va fi adus el la

Chiev scrisori domneti, i poate chiar c a rmas aici o

bucat de vreme, pentru a înva cele ce se pretindeau

acum dela un ierarh ortodox, cum era sortit s fie el. Tre-

buie s fi avut in adevr însuiri sufleteti i daruri de

tiin deosebite pentru ca s fie numit de-a dreptul Mi-

tropolit, fr s fi trecut, dup obiceiu, cu zbav îndelun-

gat, prin Scaunele de Hui, Rdui i Roman, ai cror
episcopi, Mitrofan— dela 1627 la 1633 2— , Evloghie— întors

in locul lui Dionisie la 1631 3— si Dionisie, fost de Rdui -

dela 1631 4— , vor fi îndurat numai cu greu umilitoarea tre-

cere cu vederea.

Numai unei preuiri deosebite a lui Varlaam de Petrii

Movil i supunerii lui Alexandru Ilia fa de un aa de

puternic frunta al Bisericii i cel mai sigur reprezintaut

al ortodoxiei, într'un timp când i arigradul avea un Pa^

triarh eretic, i se poate datori o numire fcut în atât de

neobinuite împrejurri.

La 23 Septembre 1632 se fcea hirotonisirea lui Var-

laam i cuvântul de salutare îl inea însui Meletie Sirigul,

cel mai mare filosof teologic al Grecilor din acest timp B
:

acest vestit învat i protosinghel al Bisericii constantino-

politane, autor al unor «Capitole» de combatere a înv-

1 Ghenadie Enceanu, pp. 181-4.

2 Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 108 i urm.
* Wickenhauser, Radautz, p. 27.

* Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 254-5.

6 Bianu, în Columna lui Traian, 1882, p. 212. Cuvântarea lui Sirig

se pstreaz in ms. 748 al Bibi. Metohului Sf. Mormânt in Constanti-

nopol, fol. 27. V. Pargoire, in Echos d'Orient, pe 1908, p. 72. Biblio-

teca fiind de un timp închis publicului, n'am putut cpta o copie

:

alii vor fi poate mai norocoi.

20
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turii calvineti din «Mrturisirea» lui Chirii Lukaris, sttu

i mai târziu in Moldova, cptând dela Vasile Lupu sar-

cina de a-i preface în greceasca vulgar argumentarea îm-

pratului loan Cantacuzino împotriva islamismului 1
. De

aici va ii scris el, în 1649, i acel opuscul despre Litur-

ghie pe care i-1 ceruse patriarhul Moscovei Nicon 2
. între

4646 i 1649 a prefcut in grecete, la lai i la Suceava,

Viaa Sf. Ioan cel Nou 3
.

Trecuser numai câteva luni dela venirea în Domnie
a lui Mateiu i, dup exemplul dat de Munteni, «boierii

i ara» se ridicar în Moldova asupra lui Alexandru

Uia i a Grecilor si. Sprijinitorul strinilor trebui s
plece, i iubitorii unei Domnii româneti cu boieri ro-

mâni credeau s poat avea iari pe Vod Barnovschi,

i, între cei cari-1 întâmpinar la Iai, trebuie su fi fost i
acel vechiu credincios care era Varlaam, noul Mitropolit.

«Preoi i clugri» merser cu el, spune cronica, împreun
cu o seam de boieri pentru a-1 cere dela Poart, aa pre-

cum Grigorie Mitropolitul, Teofil de Râmnic i unii cpopb
fcuser cale lung pân la Gonstantinopol pentru a cuceri

Domnia lui Mateiu Basarab 4
. Dar Mateiu se întoarse re-

cunoscut de Turci, pe cari-i speriase biruina lui, pe când
Barnovschi fii prins i tiat ca s nu se fac obiceiu din

aceste izgoniri de Domni si alegere de ali Domni dup
placul terii.

în locul lui Barnovschi mort de sabie, veni iari
Moise Movil, stpân plcut pentru Varlaam, ucenicul

Iratelui acestuia. Dar el se împac bine i cu urmaul
acestuia, Vasile Lupu B

, omul iubitor de lumin, cu-

1 V. i An. Ac. Rom., XX, pp. 15-6.

2 Chrys. Papadopulos, pp. 75-6.

3 Pentru acest ins. i altele, v. Pargoire, art. cit.

4 Cf. Miron Costin, p. 296 i Cronica muntean, p. 318.
5 Pe o Liturghie greceasc din 1633, scris, din porunca lui, fiind

Vornic, de un clugr Porfirie. i se înseamn data veuirii in Scaun

:

27 April 16:Vt ; PapadopuJos Kerameus, <Igp. Bt6X., IU, p. 199, no. 3.
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nosctor de carte greceasc veche, dei nu in msura
pe care o pretind ludtorii si interesai, mândru i darnic

de câte ori era vorba de o lucrare prin care s i se po-

meneasc numele, în ar i departe peste hotarele ei, în

tot Rsritul cretin supus Turcilor. Cu acest Domn asi-

j,iirat în Scaun, prin bogia i isteimea sa, prin numrul'
patronilor arigrdeni, Varlaam putea face mai mult în ce

privete cultura decât chiar cu un prieten trector ca Moise

Movil.

Vasile-Vod cut, dela începutul stpânirii sale, s fac
o biseric, mai frumoas i scump decât toate celelalte^

in care s aeze, ca la Chiev, o tipogralie i o coal. începu

sa prefac,— ajutând i fraii Cantacuzini din Moldova, Tonta

iSilordachi, al cror neam se i îngropa acolo,— mnstirea
mai veche a lui Golea, care nu fii isprvit îns decât dup
ieirea sa din Domnie, la 1060 l

. Dar grija de cpetenie

o are pentru ctitoria sa cea nou dela Trei Ierarhi, în

^are pe un trup de piatr ca al mnstirii lui Petru chiopul,

Galata, el puse podoabele introduse în arhitectura noastr
'lela începutul veacului al XVII-lea, în rândul întâiu brâiele

împletite i rozetele, i, element ce nu se întâmpin înainte

*le dânsul, Vasile fcu s se lucreze in lin sculptur, la

*:are va fi întrebuinat meteri rsriteni, mii de Hori i
arabescuri pe lespezile de marmur din care se alctuiau

pâreii. La Maiu 1039 se sliniâ aceast biseric minunaii,

jlar lucrul odoarelor, policandre, candele, linguri, perdele,

legturi de cri, urm i mai departe, pân la 1041.

în acest an totul era gata în mnstirea celor Trei Ie-

rarhi, creia poporul i-a zis, dup slavoneste, a Trei Sfe-

titelor, i Vasile fcu s se aduc de peste Dunre, din

Constantinopol chiar, cu binecuvântarea, câtigat prin

multe pungi de bani, fr îndoiala, a Patriarhului Parleu ie,

1 Inscripii, II. p. 101 t urm.
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moatele Sfintei Paraschive, care ptimise mucenicia în

Serbia. Chivotul fu întovrit de trei Mitropolii, Ioanichie-

de Heraclea, Partenie de Adrianopol i Teofan de Palaio-

patrai. Domnul însui, boierimea i, dintre ierarhii terii, Ev^

loghie de Roman i Gheorghie de Hui 1
, ieir înaintea

sfintelor rmie pân la Galai i Ismail; Vasile însui

intr, mergând în urma lor, cum se vede i într'o stamp
din vremea sa, la Iai, în ziua de 13 Iunie 1641,— an, adauge

inscripia de pe chivot, când i Domnului i s'a nscut,

dup slbnogul Ioan-Vod, un al doilea fiu, botezat tefan
— frumos nume domnesc vechiu — , cruia, in inscripia

citat, scriitorul, de bun seam Varlaam însui, îi ureaz
via îndelungat 2

.

îndat se întemeie i coala, care trebuia s dea, ca i
scoala-model din Chiev, dela «Obitel Bratcaia», învtur
a ' a ' m

de grecete i slavonete în acelai timp, poate i cu oare-

care noiuni de latinete, ca i aceia: La 15 April 1641,

Vasile-Vod cumpr dela boierul Mihail Furtun, fost

Mare-Comis, cu 200 de lei, casa din Ulia Ciobotreascâ,

lâng «hlesteul Bahluiului»3
. Aici se fcu scoal, si Var-

laam cpt dela Petru Movil pe însui rectorul de pan
atunci al scolii din Chiev, ieromonahul Sofronie Poclatehi,

a ' a '

care, ca egumen i director, lucra în Iai în iarna urm-
toare 4

; câiva dintre tinerii cari-i mântuiser cursurile acolo

îl întovriser, i e pcat c nu tim numele acestor vechi

profesori strini ai Moldovei, înctuat înc în cultura

veche slavon i în cea nou greceasc. Materiile erau tot

1 Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 114.

2 Inscripii, II, pp. 151-2 ; Bibliografia român, I, p. 142 : plana

}

Doc. Bistriei, I, pp. 71-3; cf. II, p. xvn ; cf. Mirou Costin, p. 310}
Studii i doc, IV, p. 343; Melchisedec, Notie, p. 175.

8 Doc. Callimachi, I, 450, nota 1 ; Melchisedec, Notie, p. 223 i urm*
* Scrisoare a lui. din 17 Februar 1642, în Arch. soc. t. i Ut. rfm

lai, \\, p. 326; scrisoare a lui Teofil Korydalleus ctre el, Revista

teologic, 11, p. 3i5 i urm., p. 359 i urm. ; Melchisedec, Notie, p*
401 i urm.

DigitizedbyG00gle



TIPOGRAFIA LUI YARLAAM 309
P -r-r

cele obiQuite la Chiev, adec materiile ce se predau i în

Colegiile iezuite din Apus, ori i în cele din Polonia ale

Ordinului 1
: gramatic, retoric, dialectic, aritmetic, mu-

zic, geometrie, astronomie i teologie 2
.

Pe când se întemeia o scoal ca aceasta, menit s dea

buni scriitori de hrisoave solemne, înelegtori de slavon
bisericeasc i poate i un crturar adevrat, cum a fost

Xicolae Milescu Sptarul 3
,— Varlaam se gândiâ i la tipo-

grafie.

CAP. VII.

Tipografia lui Varlaam Mitropolitul. «Soboraul» dela Iai.

în Ianuar 1641, Vasile-Vod, care ceruse rift clug-
rilor dela Fria din Lemherg, fiindc i erau mai aproape,

primiâ rspuns c ei îngduie a se turna slovele de care

«el are nevoie i sânt gata s-1 ajute i altfel ; la 12 ale

lunii, Domnul trimetea pe un preot i un vame, cu bani,

1 V. mai sus, p. 189 i urm.
2 Actul lui Gheorgbe tefan, urmaul lui Vasile Lupu, prin care, la

2 April 7164= 1650, întrete mnstirii cMor Trei Ierarhi trei sate:

Râchitenii, Tmenii i Jupanii, înlturând pe dasclii greci ce ar li

venit in locul celor slavoni i sar fi dovedit c «nu aduc niciun folos

Âe Învtur ca acia pmântului nostru»), a fost falsificat, de almin-

terea in scopul de a înzestra cele d'intâiu coli româneti din epoca

de regenerare, de ctre Asachi, care pretindea a-1 fi descoperit «intr'o

condip vechei ; v. Uricariul, III, ed. a 2-a, p. 283 i urm. E adevrat
c boierii adui ca marturi corespund ; cf. Studii si doc, IV, p. 44.

Dar forma documentului e cu totul neobinuit ; Gheorghe tefan nu

putea numi mnstirea Braca, de unde, i nu dela Pecersca, sau adus

dasclii, astfel : «dela Chiev Pecerschi a sfintei Lavre», nici nu putea

zice «printele Ptraco Moghila» ; in sfârit el n'ar fi cutezat a lovi

t\i atâta asprime ia clugrii greci.

* V., pentru el, capitolul ce-1 privete in Ist. Ut. vel.
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pentru a începe pregtirile 1
. Poclachi însui merse dup*

materialul trebuincios i, primit cu neîncredere,— cci în

Lemberg nu era mult dragoste, nici la neuni :

,
pentru

oamenii din Chiev,— el jzbutl totui. Tipografia avii îndat

de lucru : sinodul din Iai (11 Mart—9 Decembre 1642)

provoca întâia ei lucrare 2
.

Acest sinod, «sinodaster», scrie medicul lui Vasile Lupu,

Danezul dr. Scogard, acest «sobora» deci 3
, nu e o adunare

a Bisericii moldoveneti, cum s'ar putea crede, i el nu ne

privete decât prin caracterul general ortodox al msurilor

sale. Patriarhul de Constantinopol, Partenie, se învoise cu

Petru Movil pentru aturisirea propoziiilor calvine din

«Mrturisirea» lui Chirii Lukaris. Cel d'intâiu i arunc ana-

tema asupra acelui care supt numele de Chirii a scris propoziii

eretice împotriva ortodoxiei 4
. Petru pregtise mai de mult

o adevrat «Mrturisire ortodox», care fusese si apro-

bat de un sinod provincial al Ruilor din Polonia la 1040 6
,

îndreptat de autor, trimeas apoi intr'o form latin lui Siri^j

în Constantinopol, prin soli, i prelucrat de Sirig însui, ca i
de Porlirie de Nicea. Petru voia ins o recunoatere mai deplin

si mai solemn, de arhierei din mai multe neamuri rs-
ritene, i intr'un ora care s nu lie supt puterea unui sta-

pânitor de alt lege sau cu aplecri ctre vre-un fel de

erezie, ci unul care, pe lâng «vitejia» în aprarea dogmei

celei bune, s aib i bogia mrinimoas ce trebuia pentru"

a dâ tainuri bune prinilor.

Sinodul erâ s lie ins, înainte de toate, un sinod rusetc.

Patriarhia din Constantinopol trimese un exarh al ei, pe

acel Porlirie, Mitropolitul Niceii, i pe Meletie Sirigul, cel mai

bun cunosctor de dogme din tot Rsritul grecesc. încolo.

1 Hurmu/.aki, Supl. II 8
, pp. 1-2, no. i.

2 Reprodus i in cartea Iui Dosofteiu de Ierusalim despre sinodul

de acolo, 'AarcU 6f>Go§0;'a; ;
in «?d. Michalcescu, p. 154 i unu.

* Hurmuzaki, IV *, p. OOtt.

4 Michalcescu, p. 151 i urni.

* Ghenadie Knceatiu, pp. 280, 291 i urm.
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luar parte episcopii moldoveni, cu Varlaam în frunte, de

sigur toi dasclii delaTrei Ierarhi, i apoi trei teologi din

Rusia, în truntea crora sttea Isaia Trofimovici din Cozlov,

preedintele Sfatului metropolitan de pe lâng Petru Movil,

ceilali doi fiind rectorul Colegiului, Iosif Conovici i pre-

dicatorul Ignatie Xenovici. Nici episcopii i stareii Rusiei

polone, de fric fa de Guvernul lor, nu cutezar a veni la

Iai, i ei îi adauser numai iscliturile pe actul sinodal. Din

alte pri nu veni nimeni, nici chiar din ara-Româneasc,
din Ardeal. Dealminterea, asâ-zisul sinod nici nu era menit

s fie o adunare, solemn, de Vldici, ci mai mult un con-

venticul, o conferin de teologi rui i greci strâni pentru

a da o aprobare definitiv Mrturisirii de credin pe care

o alctuise împotriva calvinismului amenintor Petru Movil
i cu sftuitorii si din Chiev.

Sirigul, prielnic catolicilor i, pentru aceasta, cel mai mare

duman al calvinilor, ar fi voit ca rposatul Patriarh Chirii

s fie declarat solemn eretic i amintirea lui lovit de ex-

comunicare. Aceasta nu i se învoi ins de ctre Rui, de

partea crora sttea i Domnul. In schimb, acetia trebuir

s prseasc punctul lor de vedere în ceia ce privete

existena Purgatoriului în care se cur sufletele i pre-

zena dumnezeiasc real în împrtanie. Trei luni de zile

se cheltuir în aceste dezbateri i, dac, la începutul lui

Novembre 1642, se credea c teologii din Chiev stau s
plece «în câteva zile» x

, se pare c ei mai zbovir pân în

Decembre, cci numai la 20 Decembre 4642 ieiâ de supt

teascurile dela Trei Ierarhi — Pocîatchi ceruse dela Lembersf

slov greceasc înc dela începutul anului 2 — gramata pa-

triarhului Partenie, care osândiâ proposiiile din catechismul

lui Lukaris 3
. Teologii mulmir apoi în termini exagerai,

1 Raportul medicului lui Vasile Lupu, dr. Scogard, in Hurmuzaki,

L c.;6 Novembre 1642.

2 Ghenadie Enceanu, p. 293.

8 Bibliografia român, I, pp. 199 (41) ; Pargoire, art. cit.
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I
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de curtenie retoric i de apologie bisericeasc, lui Vasile

i plecar în sfârit, unii spre Chiev, alii spre Constantinopol,

fr s se fi îneles în adevr. Petru Movil se simiâ jignit

de îndreptrile ce-i fcuse Sirigul, iar Grecii nu puteau

primi din toat inima o declaraie de principii ortodox,

cu pretenia de a servi drept norm pretutindeni, care

pleca dela ucenicii lor, abia scoi din barbarie, de la Chiev *.

Dar, dup ce Sirigul îndeplini misiunea, ce i se dase la Iai,

de a îndrepta cartea, el o trimese Sinodului constantinopolitan

la 30 Octombre 1643, i acesta primi noul catechistn ortodox
;

Op668o;oc i^okoyta, pe care Partenie Patriarhul o întri, în ce

privete singur textul grecesc, la 11 Mart 1643, împreun cu
ceilali trei Patriarhi i cu episcopii din sinodul su 2

. Al doilea

Partenie anul hotrârile de aprobare ale celui d'intiu, i
«Mrturisirea pravoslavnic» a lui Petru Movil, tiprit în

1645 la Chiev, supt titlul modest de «Corp de învtur pe
scurt», reprodus la 1649 într'o ediie moscovit i editat

în sfârit i de Lioveni, în tipografia lor cea nou de pe
lâng Mitropolia întoars acum la ortodoxie, n'avii trecere

(Jecât între Rui. Din forma greceasc se ddu numai peste

vre-o zece ani, cu banii Marelui-Dragoman Panaioti Niku-

sios, o ediie latino-greceasc la Amsterdam, în 1662 (ediia

a 2-a, 1672) 3
.

Trebuie s se însemne i aceia c la sinodul din 1642
nu fusese de fat nici chiar cel interesat mai mult la tinerea

• «

lui, Petru Movil: înainte de 15 Decembre 1644 el negocia

de-a dreptul cu Sirigul în ceia ce privete Catechismul, i-1

schimb aa de mult dup artrile acestuia, încât Me-
letie putea vorbi de o lucrare comun 3

. Apoi în Februar 1645

1 Demetrakopulos/OpOWo; EXXflf^, p. 154 in Michalcescu, p. 23.

2 Michalcescu, p. 28.

8 Cf. Picot, Pierre Movil, cu Legrand, o. c, II, p. 202 ; ediie critic

la Leipzig, 1695. Apoi : Leipzig-Frank furt, 1727 : Brcslau, 1751 ; Kira-

mel, in cLibri symbolici Ecclcsiae orientnlis», 18 ii ; în sfârit Michalcescu,

o. c, p. 26 i ui ia,

4 Melchisedec, Nolile, p. 205, nota.
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Movil binecuvânta, acesta fiind i scopul venirii sale—
invitaiile se fac la l-iu Novembre 4644— , împreun cu ar-

hiereii moldoveneti, i chiar cu tefan Mitropolitul muntean,

jcstoria Mriei, fiica lui Vasile, cu Ianus Radziwill, prin

litvan de lege calvin, cstorie pe care unii boieri evla-

vioi, ca fraii Cantacuzini, o socotiau ca primejdioas pentru

sufletul miresei i jignitoare pentru rostul ortodox al terii *.

Totui Petru Movil însui, care a si cântat nunta într'un

«cuvânt duhovnicesc», pusese la cale încuscrirea, trimeând ca

negociator pe arhimandritul de Ovruci *. i tot pe acest timp

el struia împreun cu Vasile pe lâng Patriarhul de Constan-

tinopol ca s îngduie cstoria între fiul regelui Danemarcei

i fiica arului fr a cere s se rsboteze mirele 3
. Vasile i

Petru Movil urmar, de altfel, i mai departe cu aceste st-

ruind, care se sfrâmar îns de îndrtnicia Grecilor 4
.

Din legturile lui Vasile cu lumea slav rmase tot mai

puin, mai ales dup moartea înainte de vreme, la 22 De-

cembre 464C, a ubredului fiu al lui Simion Movil. Nu
tim cât vreme a rmas Pocfachi cu tovarii si la coala

cea nou din Iai, dar petrecerea lui na putut inea mai

mult decât însi Domnia întemeietorului colii dela Trei-

sfetitele, Domnie care se mântui în 1053. îns, la patrii

ani dup încheierea acestei stpâniri glorioase, vedem pe

Mitropolitul Moldovei, pe episcopii de Roman i de Hui,

«cu învoirea» Domnului, care era pe atunci Gheorghe tefan,

sfinind un episcop de Cernigov, pe Lazr Baranovici, pe

temeiul «mrturiilor» date din partea lui Silivestru Cosov,

1 Cf. Hurmuzaki, IV 2
; Fragmente, III, p. 139; Hurmuzaki, Supl.

II 8
, p. 9 i urm.: Acte i fragmente, I, pp. 190-8; Memoriile lui Ke-

meny, ed. Neagoe Popea, pp. 33-i i notele; An. Ac. Iiom., XXI, p.

864; Braovul i Romanii, pp. 92-i.

2 Hurmuzaki, Supl. II 3
, p. 3 i urm.

8 Hurmuzaki, IV l
, p. 693 i urm.; Melchisedec, Noti{c

t p. 202 i unu.

* Melchisedec, pp. 200-2.
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noul Mitropolit al Ghievului, i a Hatmanului i a grmti-
cului otilor czceti (8 Mart 4657) 1

.

Cazacii, aliai ai lui Vasile Lupu, care fusese nevoit a-i

da fiica, Ruxanda, dup liul Hatmanului Bogdan Hmilnichir

dup viteazul i brutalul Timus, se desfceau tot mai mult de

legturile lor cu Polonia i se apropiau, neputând face altfel,

de Turci. Era deci lucra firesc ca ei s-i sfineasc episcopul

peste hotare, în ara, neînrâurit de voina regelui polon, &

Moldovei, luând pentru hirotonisirea de ctre ierarhii moldo-

veni numai «mrturia» de alegere dela Chievul Mitropoli-

tului Ruilor apuseni i dela «tabra» Hatmanului Ucrainei.

Cunoatem acest singur caz, dar trebuie s fi fost mai

multe In aceast vreme când rzboiul dintre Cazaci i fotii

lor stpâni Polonii fcu imposibil acea sprijinire pe Cazaci»

în cuprinsul regatului polon pe care o visase un Teofan,

un Petru Movil, i slbi astfel esenial puterea Scaunului

metropolitan al Chievului : el rmase oarecum în prinsoarea

Poloniei, pe când Czcimea lua orientare religioas ctre

Moldova înrâurit i prefcut de spiritul ortodoxiei refor-

mate i sprijinite pe canoane.

CAP. VIII.

înrâurirea greceasc în Moldova:

Mult mai trainic se dovedi înrâurirea greceasc în.Mol-

dova. Patriarhul Partenie l-iu al Constantinopolei tria

mai mult din ajutoarele lui Vasile Lupu, care-i plti, de

mai mufte ori, din datoriile care apsau greu, cum se

plângea i Atanasie Patelaros, asupra Scaunului ecumenic,

precupeit de cmtari. Atanasie Patelaros petrecu la Galar

1 Arch. ist., I 1
, pp. 65-6.
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cum s'a spus, doisprezece ani, pân în 1654, stând la mn-
stirea Sf. Nicolae de lâng ora, care avea i danii dela arul
Alexe \ Soarta unui patriarh mazil, acel Partenie al Il-lea

care fcuse o politic contrar hotrârilor dela Iai, o hotra

ia 1645 Vasile, artând Turcilor, cari-1 întrebaser, c nu e

bine a-i face altceva decât a-1 trimete în surgun la Cipru 9
.

Gând, în 1601, Partenie fu prins i aruncat în Mare, dup
ce fusese gâtuit, se atribui aceast stranic fapt Domnilor

români, la cari el trimesese totui, dup o îndelungat du-
mnie, doi Mitropolii pentru împcare 3

.

Atanasie Patelaros îi petrecea acum zilele de mazilie, cu

tain dela Domn, într'o mnstire de lâng Iai, pe care Grecii

o numesc cPagoni», adec mnstirea lui Pun Vameul,
cunoscut i allfel, ca mnstirea— drâmat pe la 1700—
Clatia dela Buciumi; era închinat Xeropotamului, ca i
biserica ieean Dancu, din vremea lui Petru Rare* i bise-

ricua dela Copou a lui Vasile-Vod, Sf. Atanasie 4
. Vasile

îndrepta odat, în 4644, dup ce pltise destul pe mai toi

arhiereii rsriteni, strâni în acea clip 'n sinod la Gons-

tantinopol, ctre unul mai bogat decât dânsul, arul 5
.

Când Teofan de Ierusalim muri, el ddu grija de a alege

pe urmaul su, i fratelui Patriarh din Capitala împriei
turceti, i aprtorului, iar, mai ales, mrinimosului hrnitor

al ortodoxiei, Voevodului moldovenesc 6
. Sinodul de alegere

se fcu In Ierusalim, dar sfinirea nu se svâri acolo ori

în vre-un alt ora supus puterii turceti, ci în laul lui

1 Papadopol Calimah, Despre Atanasie Patelarie, în Conv. lit. t XXIII,

p. 1015 : XXIV. p. ?ti ; Paul de Alep, ed. Cioran. pp. 1-2. Biserica Sf,

Dumitru de acolo fii închinat la Atos; ibid. i Precista din acest

ora er închinat la Vatoped ; Melchisedec, Notie, pp. 311-6.

2 Ibid., p. 201.

8 Hurmuzaki, Fragmente, III, pp. 160-1.

* Erbiceanu, Cron. Greci, p. 96; Studii i doc, VI, pp. 57-61.

« Melchisedec, Notie, pp. 207-8.

« Ibid., pp. 199-200.
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Vasile-Vod ; un prelat grec, delegatul Ecumenicului,— toc-

mai Vasile trimesese în surgun la Rodos pe Atanasie Pa-

telaros 1 — , Grigorie de Larisa, împreun cu Mitropolitul

Varlaam, cu Anastasie de Roman i, pentru a se întregi

soborul printr'un Grec, cu Lavrentie episcop de Ca-

sandra, miruir, nu pe Mitropolitul rsritean Meletie,

care umblase dup motenirea lui Teofan, ci pe can-

didatul moldovenesc biruitor, pe egumenul dela Galata

i reprezintant în Moldova al Patriarhiei de Ierusalim,

pentru care strângea veniturile, pe Paisie 2
. Ceremonia

aceasta a sfinirii se fcu în mnstirea Trei Ierarhilor, la

23 Mart l(>io. în 1651, la întoarcerea din Moscova, Patriarhul

petrecea la Curtea Domnilor notri.

i un patriarh de Ohrida, ba chiar unul de Ipec, tot

Greci, venir în acest timp pe la noi 3
.

înainte de 1644 înc, Vasile întemeia o episcopie a dProi-

lavulub, a Brilei, pentru oraele i inuturile ce se i-

neau de raiaua turceasc. Noua episcopie nu era s fac
parte din alctuirea ierarhic moldoveneasc, ci sttea de-a

dreptul supt autoritatea Patriarhului. Pentru acest loc pro-

puse Vasile pe Meletie Sirigul, care i fii sfinit : în aceast

calitate avea s fac el în 1644 drumul la Moscova, cu

scrisori de recomandaie dela amândoi Domnii notri 4
. Is-

mailul, Smilul, locuit în mare parte de Români, cari aveau

i o veche biseric a Sf. Nicolae, de prin veacul al XVI-lea,

Isrnailul unde veniser boierii i clericii moldoveni la 164

1

pentru a primi moatele Sfintei Paraschive, era cuprins in

eparhie , care se i numiâ «a Brilei i Ismailulub— ,îm-

1 Ihid., p. 200.

2 Ihid., pp. 200-11.

8 Ilurmuzaki, Fraytncnte, III, pp. 461-2 : Cltoriile lui Macarie,pp.

79, 80; od. englez, p. 282; Muraviev, pp. 308-0.

4 iMekhisedoc, Notie, p. 109; Cron. Huilor, II, p. 461 i urm.;

Ghcnadie Enftceanu pp. 208 i urm., 302; Melcliisedec, in An. Ac. Horn.,

XII, p. Î16 i urni.: cf. lor^a, Chilia si Cetatea-Alb, pp. 234-5; An. Ac.

Jiom., XXVII, p. 3.
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preun cu Renii, Chilia, Cetatea-Alb, Benderul, i poate

chiar cetile muntene ocupate de Turci. Dar tocmai în

acest an 1641 i în zilele serbrilor pentru aducerea moa-
telor, Patriarhul Ioanichie îngdui clugrilor dela Sf. Munter

din mnstirea Caracal, fcut de Petru Rare, a înol bi-

serica Sf. Nicolae, fcând din ea o stavropighie patriarhal,,

îndatorit numai s trimeat Patriarhului pe fiecare an zece

oc de icre *. Pan i episcopi de Naupact, de Georgia aflau

arlpost bun la Vasile-Vod a
.

Supt un Domn aa de mult amestecat în afacerile rs-
ritene, închinrile de mnstiri moldoveneti nu puteau fi

rare. La o dat pe care n'o putem cunoate, strlucita m-
nstire a Trei Ierarhilor fii supus tuturor lavrelor atonice

laolalt. Hlincea, început de Vasile i isprvit numai la

1660, fii înscris i ea între lcaurile înstrinate 3
. Biseri-

cua Sf. Atanasie dela Copou, în cealalt margine a Iauluir

fii sfinit, la 30 April 4628, de Patriarhul Chirii Lukaris,

care a fcut deci, puin timp înnainte de moartea sa, o

cltorie în Moldova, unde în curând erau s i se afuri-

seasc învturile ;^mitoc al Trei Ierarhilor, ea avu aceiai

ntârnare de obtea Atosului ca si aceasta 4
. Biserica Sf.

Dimitrie din Galai, cred: Mavromolul 5
, care a gzduit

mult timp un mare arhiereu grec 6
, ar fi fost i ea supus

birului ctre mnstirile rsritene 7
. i mnstirea lui Aron-

Vod era la 4644 în atârnare de acea din Chalke 8
. Dup,

Va3ile, in sfârit, Gheorghe tefan fcu o stavropighie a

«Bisericii celei Mari», din mnstirea sa, a Cainului 9
.

1 Melchisedec, Cron. Huilor, II, p. 152 i urm.
2 Cli, lui Ma carie, p. 34.

* V. Inscripii, II, |>p. 408-9.

* Ibid., pp. 446-7.

5 Ibid., p. 344.

3 V. mai sus, p. 345.

7 Mrlchisedec, Notie, p. 248.

9 Studii i doc, IV, p. 32, nota 4 ; cf. Ist. Ut. rel.
t p. 463, nota 1^

9 Cltoriile lui Mcarie, p. 435.
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CAP. IX.

Tipriturile româneti dela Iai.

Dac aceasta era politica religioas a lui Vasile-Vod,

care în toate intiâ spre mrire, fr a inea în seam de

ajuns temelia real a situaiei sale, — Biserica Moldovei, care

însemna într'o privin aa de puin pentru acest fctor i
izgonitor de Patriarhi, pentru acest prezident de Sinod i
patron al întregii viei cretine din Rsrit— un preot, eco-

nom al Mitropoliei din Pogoniana, Partenie Chrysokentitos,

care copia la 1632 Canoanele lui Mateiu Vlastaris, traduse

în grecete de Kunalis Kritopulos, dateaz dup Patriarhii

Constatftinopolei i dup Domnii din a VlahobogdaniaD x— , se

îndrepta în alt direcie. Varlaam, un harnic traductor înc
din zilele odihnei sale dela Secu, întrebuina tipografia, ce

pornise cu un decret sinodal grecesc, pentru scopurile fi-

reti ale neamului su.
Pe vremea aceia, când limba poporului ptrundea în pi-

sanii de biserici, inepitafe domneti (caal lui Radu Mih-

nea), în zapise, i când ea strbtea chiar, supt Simion Movila,

ori i supt Radu erban, supt Radu Mihnea, in amândou
erile (în Moldova dela tefan Toma), în documente do

întrire i judecat pentru pmânturi,— fr a mai pomeni

de tratate, ca al lui Radu cu Braovenii, — era o sum de

manuscripte romaneti care ateptau tiparul. Nu vechi tl-

mciri maramurene de pe vremurile de barbarie a unei

limbi începtoare, ci bune traduceri nou, pentru care d-
duser îndemn tipriturile lui Coresi. Pân i compuneri

originale, cuvântri la mori se încercau în românete, si

avem pe aceia care a fost inut înaintea sicriului So-

froniei Ciogolea la 1(339, într'o limb bun, de dasclul

1 An. Ac, Rom., XX, p. 214 i urm.
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Toader, de loc din Ardeal 1
. Un Cuvânt pentru curire i

alte pri din Molitvenic, frumos traduse, ateptau tiparul 9
.

In 1642 apruse la Govora «Evanghelia învtoare»,
«Cazania preste Duminecile anului i la praznice gos-

podschb— adec împrteti— «i la ali Sfini marb, lu-

crare a egumenului Silivestru, carte destul de slab în ce

privete limba i fr o potrivire pentru împrejurrile ro-

mâneti, în 1640 înc, se tiprise la Blgrad Cazania arde-

leneasc, în cea d'intâiu Varlaam putea s vad o lucrare

de care Muntenii, dumanii Domnului su, se puteau

mândri, în cea de-a doua un mijloc de a face s ptrund
unele idei calvine. EI îns, ortodoxul Mitropolit al Mol-

dovei, avea înc mai de mult o alt Cazanie, cu totul nou,
tlmcit de dânsul dup originale slavone, dup mai multe

Evanghelii cu învtur, fiind «adunat din toi tlcovnicii

Evanghelii, dascli Besearicii noastre». Era o scriere de cea

mai mare însemntate în ceia ce privete adevrul graiului

românesc ca i mldierea unor perioade construite dup
slavona medieval, care i ea împrumutase estura de

fraz a vechii limbi greceti, în acest stil viu i plin de

coloare, în care putea scrie doar unul care s-i ii pe-

trecut o bun parte din via numai între erani sau între

clugrii ridicai din mijlocul lor nu se mai fcuser cri
bisericeti pân atuncea. Varlaam tipri acum pe a sa, la

1643, într'o slov mare, grunat, care e aceiai cu a

tipriturilor ruseti, i chiar îu acelai format cu acestea,

adugind multe litere împodobite, frontispicii, ba pe alo-

curea, i ilustraii. Titlul era : «Carte romaneasca» — nu
rumâneascâ, Varlaam având, ca i contemporanul su Gri-

gore Ureche, alctuitorul celei d'intâiu cronice, româneti a

Moldovei, contiina obâriei romane a neamului— «de în-

vtur Duminecelje] preste an i la praznice înprteti

1 V. Pârvan, Un vechia monument de limb literara româneasc

;

extras din Convorbiri literare, an. XXXVIII ; Bucureti, i904.

2 Gaster, Crestomaia, I, pp. 45 i urm., 80 i urm.
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i la Svni mari, tlmcit dein limba slavoniasc pre limba

romeniascâ». O Înrâurire a titlului muntean se vede, dar

Varlaam vorbiâ mai pe îneles oamenilor când înltura cu-

vântul slavon Cazanie, i el punea în acest titlu chiar mai

mare însemntate pe caracterul românesc al crii sale

decât pe însui cuprinsul ei religios.

Ea fu primit cu o deosebit înelegere i pstrat cu

iubire in toate inuturile româneti
;
pân astzi înc, in

deprtate locuri ardelene, oamenii, dezgustai de un seri»

modern, împestriat cu vorbe de împrumut, pe care nu-1

îneleg, cer dela preotul mai tânr, care vrea s predice

original, a mai deschide pentru dânii vechile foi unse l
roase ale Cazaniei moldoveneti din vremea lui Vasile Lupu.

Si intre crturarii de atunci ai Terii-Românesti aceast

publicaie a trebuit s detepte interes i s îndemne la o

întrecere folositoare pentru înaintarea scrisului românesc.

în 4044 Varlaam a cltorit la Târgovite, stând în fruntea

unei solii de pace; atunci cunoscii pe Mitropolitul Teolil f

tovar cu aceleai gânduri, dei cu mai puin pregtire,

la acelai lucru. I se va fi cerut voie s se adauge la Ca<

zania muntean materialul de Viei de sfini si sfaturi

bune cretineti care se afla in «Cartea de învtur» mol-

doveneasc i, pe o vreme când fiecare era bucuros doar

de folosul pe care-1 putea aduce munca sa, fr a se gândi

i la drepturile ce ponte avea asupra roadelor ei, Varlaam

se va fi învoit bucuros. Astfel, schimbându-se unele pagini,

i mai ales adugindu-se foarte multe, se cpt a doua

Cazanie din Govora. O lucr,—in aceast mnstire, unde

egumenia un Varlaam care nu-i zicea in zdar : Arapul, ci

va fi venit din prile Siriei, i apoi la Dealu,—Meletie Mace-

doneanul, care nu izbutise a lua Scaunul ardelean nici

dup izgonirea biruitorului su din 1040, Ilie lorest, ci

alergase acum iari dup imbielugatul i sigurul tain,

—

irk a mai pomeni alte daruri adause, — al Domnului mun-
tean, împreun cu un Rus, un Sârb i un croitor din târgulr
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vecin cu Govora, al Ocnelor-Mari, el ddu, supt un titlu

care amintete i pe cel vechi u i pe al lui Varlaam

—

tEvanghelia învtoare Duminecelor preste tot anul i la

praznice domneti» — îndreptarea cuvântului : «împrteti»
din uCartea» moldoveneasc — , etc, — aceast nou si mai

mare Cazanie.

In 1644 Varlaam mergea la Munteni in fruntea soliei de

împcare pe care Vasile o trimetea noului su «frate». Mi-

tropolitul Moldovei putu cunoate atunci pe Teoiil, al erii-

Româneti, marele iubitor de cri româneti i începtorul

tipriturilor în aceast limb pe pmânt românesc de or-

todoxie, precum i pe reprezintantul la Curtea din Târgo-

vite al curentului nou de cultur slavon ruseasc, pe

atunci Logoftul Udrite Nsturel, care i se pru «boiarin

cinstit i slovesnicu, i cu toat destoiniciia i îneleagerea

harnic, i drept pravoslavnic cretin» l
. Aici gsi el un Ga-

techism calvinesc din Ardeal i fr zbav alctui «Rs-
punsuri» scurte, care se tiprir in 1045 la Iai. în ele se

apr maslul, neînsurarea preoilor dup moartea celei

cTintâiu soii, cultul icoanelor . a., lovindu-se fr cruare

îa acei eretici calvini cari în multe privini sânt mai ri
decât «pgânii: Turcii, Ttarii» 2

.

în documentele moldoveneti se întâlnete numai rare

ori ca martur— odat, pe la 1639-40, chiar ca martur la un

botez— un Logoft dintre cei mai mici, un al treilea Lo-

goft, Evstratie, care tia nu numai slavonete, lucru nea-

prat pentru unul cu dregtoria lui 3
, dar i grecete, vechea

greceasc. Om cu multe cunotini, el fcu i însemnri pe

unul din manuscriptele cronicii lui Ureche 4
. Ace3t Evstratie,

1 Udrite avea o cretere sistematic in cartea slavon : data, ca Huii,

dela l-iu Mart.

* Cf. kt. Ut. reU p. 15H.

* Cantemir, Descriptio Moldaviae, pp. 81-2.

* Oranu, Cron, moldoveni, pp. 98-9; cf. recenta scriere a d-lui Ciiu-

rescu despre cronica Iui- Ureche (Noi contribuiuui la studiul croni-

cilor moldovene, Bucureti, 1908).
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»

care iscliâ, altfel, de-a dreptul Istratie 1
, tlmcise din

elinete, «limba cia mai supire i ascuit din toate lim-

bile», o carte despre legi, o «Pravil aleas», dup Zonaras,

Vlastaris i Charmenopulos. Tot el avea în manuscript o

prelucrare româneasc, rzimat pe hotrârile soboarelor

ecumenice, despre Tainele Bisericeti,— probabil în cea mai

mare parte traducerea crii cu acelai titlu a lui Gavriil

Severos Peloponezianul, Mitropolit de Filadelfia, care sttu

muli ani de zile la San-Giorgio dei Greci din Veneia, ps-
torind marea i bogata comunitate a Grecilor de acolo 2

.

Dup Cazania sa, Varlaam ddii tiparului amândou lu-

crrile Logoftului. Cele «iapte taine a Besearecib apreau
la 1644, dând preoilor moldoveni i unora dintre boieri

lmuriri asupra esenei credinii lor i ferindu-i prin aceasta

de atingerea calvinismului, care ataca mai ales, prin tlm-
cirea nou, Tainele. Apoi, la 4648, aceiai cetitori aveau în

mân «Cartea româneasca de învtura dela pravilele îa-

prâteti i dela alte gîudeae», în care se.cuprindea o parte

numai din Nomocanonul tradus întreg de Evstratie.

Cartea de canoane a lui Evstratie n'a rmas, de altfel, fr
înrâurire asupra Bisericii moldoveneti din acest timp, ci

provoc, la 24 Februar 4649, o legiuire privitoare la cler în

genere i la arhierei, care întregete msurile luate cu privire

la mnstiri, cu câtva timp înainte, de Miron Barnovschi.

Pârclabii, globnicii, deugubinarii, vtafii, boierii în ge-

nere nu vor mai avea nimic a face cu întregul cler, mirean

sau monastic. Potrivit cu «Sfânta Pravila a Besiaricefo, ju-

decata, afar de cazurile de moarte, o vor avea episcopii,

i Act din 30 August 1630 în voi. XVI din Studii i doc, Hârtii Pa-
ladi. Din nenorocire nu e originalul, care ni-ar fi dat isclitura acestui

scriitor.

2 V. Hurmuzaki, XI, tabla ; cf. Crusius, Turco-Graecia, pp. 522 i
urm., 530-4. Pentru carte, Michalcescu, ppr 129-30, 180: e pomenita

ceva mai târziu de Patriarchul Dosofteiual Ierusalimului.
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^cari i ei sânt supui judecii Mitropolitului i întregului

jsobor al terii. Arhiereii singuri judec procesele privitoare

la cstorii : «de cuscrii i de cumtrii i de sânge ames-

tecat i de aceia ce petrecu din afar de leage* *.

CAP. X.

Biserica Ardealului în epoca lui Petru Movil
i a lui Varlaam.

între cele dou lucrri ale Logoftului Evstratie se aeaz»
-cum s'a spus, o crticic de polemic împotriva calvinilor

fii calvinizantilor din Ardeal scris de Varlaam însui.
• a a

Mitropolitul ardelean Ilie Iorest, numit în 1640, era un
-clugr putnean, de i nscut în «partea Terii Ungureti»,

de unde fusese ispitit spre viaa de mnstire înc din co-

pilrie,, ca alii despre cari a fost vorba mai sus; aici

înainta ajungând ieromonah. Mnstirea nu mai avea acum
nicio însemntate deosebit, dar crturria slavon se va

& putut câtiga i acolo. în împrejurri pe care nu le cu-

noatem bine, dar poate pe lâng episcopii Dosofteiu i Ve-

aedict, venii din Moldova în Scaunul Vadului, trecu el peste

inunti, si, când Ghenadie Brad se stânse, el multml Gu-
a ' a ' 'a

vernul mai bine de cum o putea face Meletie tipograful,

aa încât fu numit, — de i o scrisoare mai târzie a ierarhilor

Moldovei spune c, «râmâind Românii fr pstor, s'au rugat

de Craiul Racoi Gheorghe s li îngduie a-i pune pstor
dup voia lor, i ei i-au ales pe acest Iorest». Hirotonia i

se fcu îns, dup datin, la Târgovite, i, la 9 Novembre,

-el se întorcea de acolo cu un mic alaiu de nou soi

de drum 2
.

1 Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 149-20.

2 Sate i preoi, p. 52.
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El luase asupr-i sarcina de a aduce la îndeplinire pro-^

gramul lui Geley, jurând chiar, la numirea sa, «unele

puncte», primind anume «condiii» i îndatorindu-se a face

cutare «lucruri ce i-au fost prescrise» *. îl vedem umblând*

prin ar, pe la Fgra, pe la Braov, poate pentru a în-

cerca s se ie de cuvânt, dar mai degrab ca s-i strâng
florinul, « venitul vldicesc». Tipografii îl"prsiser,— el nea-

vând, se pare, bani pentru dânii, — i propovduirea Cre-

dinei curate, pe care o voia Craiul, lânceziâ a3tfel, spre

marea nemulmire a superintendentului. Se mai adause i
nemulmirea lui Râkoczy pentru sinodul anti-calvinesc din

Iai, la 4642, nemulmire pe care o mai puteau aâa le-

gturile lui Iorest cu Moldova, de unde-i veni, In 4041 chiar*

sau în 4642, proegumenul Ghervasie, «cu treabele svintei

mnstiri» 2
. Deci el fu dat în jadecata unui «sobor obtesc

al tuturor protopopilor» — calvini — «i pastorilor» — , nu'

preoilor — români de riturile grecesc i sîrbesc» ca s-i cate

nod în papur pentru a-1 izgoni. Aceti cucernici prini
gsir c Vldica lor e un stricat, care-i petrece, cu «fe-

meiutile mai tinere i frumuele ale popilor i ale altora» 8
,

Pentru acest pcat pe care nimeni altul din clerul ardelean

de pe acea vreme n'ar fi fost în stare a-1 svâri, Iorest fu*

scos din Vldicie, despoiat de averi i de scrisori, — în cre-

dina c prin ele se poate ajunge la cunotina unor comorf*

ascunse prin deosebitele inuturi româneti — , btut cu
vergi, închis nou luni, i apoi liberat, dup ce fgdui, cu

24 de sodi — , chizei — , c va strânge prin erile ortodoxe

vecine preul su de rscumprare, in sum de o mie de-

taleri. El nemerl în Moldova artând c 1-a clevetit predi-

catorul Curii, Gheorghe Csulay, cheltuitorul pentru tip-

rirea unui Catechism pe care Iorest nu-1 va fi rspândit cu

destul râvn, c i s'au adus împotriv învinuiri care sânt

1 Petru Maior, p. 72 i urm.

2 Doc. Bistr. f I, p. 76, no. cil. Isclitura lui Iorest arat un ban*

caligr.if.

8 Cipariu, Archivu, p. 629, nota, dup o* crouic sdeasc;
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xun mare neadevr», c în temnia sa au stat cu el «muli
preoi i cretini», cari de sigur n'aveau aceleai legturi

aelngduite cu «femeiutele mai frumuele», i c toate

acestea le-a îndurat, <rnu pentru vre-o vinovie, ci pentru

-credina cretineasc, de oare ce nu voia s se întoarc la

luteranismD (sic). Culese mrturii de purtri bune din partea

•egumenilor din Putna, Moldovia, Slatina i Bistria, apoi

de la toi ierarhii Moldovei: Varlaam, i noii episcopi,

Anastasie dela Roman, tefan din Rdui — nu se afl

In pomelnice — i Ghedeon de Hui, un viitor Mitropolit *

— urmaul lui Gheorghie, paretisit 2
. Din Putna, unde,

ca i la Soveja, adugim, se pomenesc marii cneji ai

Moscovei — un clugr de acolo, care vindea i «soboli»,

se întâlnete in Moldova, la 1653-4 3 — , Iorest merse cu

aceste recomandaii, în Iunie 4645, spre Curtea arului în-

sui. Nu tim ce va fi fcut acolo acest om care nu putea

sfi un stricat i un netrebnic, — odat ce întreg clerul mol-

dovenesc din acel timp îi lua în scris aprarea, dar a fi

aplecats cred c e acelai cu Iorest, care, dup scurta pstorie

din 1656 a lui Sava, ajunse episcop de Hui, îns i acolo

numai pentru puin vreme, fcând loc, în 4657, lui Teofan 4
.

Lui Iorest i se ddea un urma înc dela 40 Octombre

1643, atunci când el zcea in temni. îl chema Simon sau

Simion tefan i fusese preot în Blgrad, preot calvin fi-

rete, în mnstirea ortodox de odinioar, din care vor fi

fost gonii clugrii. i acesta trebui s primeasc un pro-

gram dela Geley : va predica pretutindeni, pân i la în-

gropciuni, «Cuvântul lui Dumnezeu dup Biblie»; va in-

troduce Catechismul din 4640; va împrti numai pe oa-

menii de vrâst i cu purtri bune ; nu va pune închinarea

1 Melchisedec, Notie, pp, 211-2.

2 Acelai, Cron. Huilor, I, p. 116 i urm.
* Stadii i doc, IV, p. 265.

4 Cron. Huilor, I, p. 122 ; Stinghe, Ist. besearecei cheailor, Apen-
dice, p. 4.
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*

ctre Mântuitorul pe aceiai treapt cu «cinstea» cuvenit

sfinilor. Crucile i alte «semne» din biserici vor fi socotiter

numai ca podoab; pomenirea morilor nu sfe va mai face

cu «superstiii bbeti». Nunile se vor celebra numai dup
întiinrile cuvenite, ca s nu se încheie împotriva canoa-

nelor, i se vor despri numai aceia ai cror soi vor ft

ieit din ear fr a li se ti de urm câte patru-cinci ani.

Pctoii nu vor putea intra in biseric. Se vor inea si-

noade anuale, întrebând u-se superintendentul, «episcopul

ortodox unguresc» în cazurile mai grele
;
protopopii— li se

zice : «seniores», btrânii,— se vor face de sinod, i nu pe
bani, i nu se vor scoate fr pricin i fr cunotina su-

perintendentului. Judecile se vor svâri întâiu de Vldica

în cltoria de vizitaie, împreun cu protopopul, i apoi lat

Blgrad, în Scaunul vldicesc, cu mai muli protopopi i cu
sfatul aceluiai stpân, superintendentul. i, in sfârit, el

nu va uita s dea pe an «Craiului» su, cruia se cuvine a-i

pstra credin, treizeci i dou de piei de soboli i patra

piei de râs.

Vldica n'aveâ s se amestece în viaa bisericeasc se

Ungurilor decât doar atunci când un flcu ungur ar lua

pe o Românc i ea n'ar voi s se cunune cu popa strin.

Nu va neliniti nici pe «aceia dintre Români, preoi ori e-
rani», pe cari Duhul Sfânt îi va fi adus s se mântuie cu
totul, supuindu-se «episcopului ortodox» ai calvinismuluu

El nu se va amesteca mcar în acele inuturi care fuse-

ser câtigate de reform, decât cu voia superintendentului r

i între aceste inuturi se numr, pe lâng Haeg i Ini-

dora : Almor, Ortie, Ilia, Criurile— deci Oradea—, cele

trei protopopii fgrene nou. Cu privire la Banat, cu

Lugojul, Caransebeul, desvârit cucerite, nu se mai spune*

nimic. Afar de vidicul Bistriei i de ara Bârsei, apor

afar de satele Târnaveior, îi rmânea lui Simon tefan
numai provincia pe care o avuser odat Vldicii de Vad K

i Cipariu, Archivu, p. 628 i urm.
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Cura se vede, Maramurul, pe care «Craiub nici nu-1

8tpâniâ de fapt, fiind aici numai feudal, «domn pe p-
mânt*, ca i familiile Homonnay i Râkticzy *, e lsat la o

parte din cercul de aciune al Mitropolitului care-i zicea

cu mândrie : «arhiepiscop al Blgradului, al Vadului, al

Maramursului i a tot Ardealului episcop de ritul gre-

cesc*. Aici Varlaam al Moldovei trimesese în 4633 pe Va-

silie Tarasovici, care, prin aceast hirotonisire moldoveneasc,

prea c voiete a inoi rostul episcopilor de Vad, pe care-l

reclamau, de alt parte, un Dosofteiu, un Venedict,— dar

acetia cu pretenie de Mitropolie ardelean. El îi avea

protopopul su, pe Ioan Marinici, i purta titlul de: «al

Muncaciului i Maramurulub. Nu tim supt ce înrâuriri

Vaailie începu s arate tragere de inim pentru Unirea cu

catolicii, pe care o primiser vecinii si de peste munte,

din Galiia polon. Aceste apucturi nu puteau s plac
lui Gheorghe Râk6czy l-iu, care avea stpânire i în

aceste inuturi, i astfel se luar împotriva lui tocmai ace-

leai msuri ca i împotriva lui llie Iorest cu câiva ani

mai târziu. Fu pus la temni, i i se smulse demisia, dup
mai bine de un an de închisoare (13 Decembre 10 iO

—

April 1642) 2
.

Vldici necanonici, ambulani, «mergând de ici colo»,

hrnii, dar nu i inui cu butur peste seam de sate,

cutreierau înc de mult, fr s voiasc a recunoate pe

episcopul rusesc din Muncaciu, — care fu primit formal de

cCongregaie», de hatârul «Craiului», dar cu respectarea

datinilor nobiliare, la 1639— , Maramurul, primii i de

ccongregaiaD nemeilor, dar lipsii de sfinire, din Moldova

sau de aiurea, i fr diplom dela «Craiu». îi vedem i-

nând soboare, luând gloabe în cele patru erauri, judecând

cazuri canonice si strângând venitul obinuit. Dintre ei tre-

i Nilles, Symbolae, pp. 830, 836-7.

2 Dup Mondok, in Bunea, Vechile episcopii, p. 91 ; cf. Hurmuzaki,

IV, p. 665.
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buie s fie «popa Miron» (August 1635—Iunie 1637), care

se pare a fi stat în Vad chiar 1
, i «popa Dumitru», învoit

de «Congregaie» la 15 Decembre 1637, care se slluiâ la

Moiseiu, strângând venitul su de un florin dela erani i un

potronic dela nemei, iar de la biserici 21 de bani pe an,

împreun cu patru piei de miel i 22 de lumânri 2
. Erau

îngduii de nobili, de «boieri», i aprai împotriva pre-

teniilor de stpânire ale lui Ghenadie Brad, ca i împo-

triva pârilor câte unui preot ca acel din Bora, i aveau drep-

tul de a fi întovrii, mai ales la judeci, de solgabiri i
sftuii de vicepani. Ei trimeteau, cu tirea «congregaiei»,

soli la Vldica ardelean supt Iorest, în 1641 3
,
i nobilii se

îngrijiau de felul cum se vor acoperi cheltuelile acestor

drumuri 4
.

în aceast ar fr nicio rânduial bisericeasc stator-

nic, Râk6czy putea s atepte ceva pentru legea sa cal-

vin, de care îns nu voia s tie nimeni, dar lucrurile se

îndreptau ctre declaraia de Unire cu Apusul catolic, de-

claraie care se fcu în «congregaia» din Ungvâr la 23

April 1649. Atunci abia se alese i un nou episcop la

Muncaciu, Petre Rotosinschi, în clugrie Partenie, pe care-1

recomandase în scris Vasilie, dup liberarea sa i în aju-

nul morii, întâmplat în August 1648 5
. Vduva «Graiu-

lui» ridic îns împotriva lui pe un Grec calvinizat, Porfirie

Ardan, sprijinit numai de doisprezece preoi rui din po-

sesiunile ei dela Muncaciu,— puini de tot fa de cei 370

de preoi, Rui i Români, cu ese protopopi, cari primi-

ser pe Partenie.

Noul Mitropolit ardelean, care n'aveâ a face cu vduva
lui Rdkoczy l-iu, ci cu fiul acestuia, «Graiul» cel nou,

1 Ci*. Budu, Disertaiune despre episcopii i vicarii români din Ma-
ramure, Gherla, 1891, p. 50.

2 Ibid., p. 49 i urm.
» lbid., p. 53.

* lbid.
y l. c

6 Mondok, la Buuea, Vechile Episcopii, p. 101.
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Gheorghe Râkoczy al II-lea, sfini tot pe Partenie, cruia,

pentru ideile lui catolice, arhiereii moldoveneti nu i-ar

fi dat consacrarea, ba pomeni chiar în dalterie, pe Mnj
zapisele de învoire ale preoilor, diploma dat lui din partea

episcopului de Va, în numele arhiepiscopului primat al

Ungariei 1
. Recunoscut din nou — dup sfinirea shismatic

—de superiorii catolici la 22 Iulie 1655, dar inut din partea

Cârmuirii departe de reedinele episcopale obinuite, Petru

Partenie, al Muncaciului, dar nu i . al Maramurului, se

aez lâng Ungvâr, în mnstirea Krasnobroda 2
. Cât pri-

vete pe Calvini, Porii rie al lor rmase numai pentru sa-

tele Ruilor din Miaznoapte— având vre-o sut de preoi —

,

iar pentru Români, ignorându-se Vldica-pop din Moiseiul

Putnei i din Bistra, se numi, înc dela 11 August 1652,

fr a se întrebi Mitropolitul din Blgrad, cu dela sine

putere din partea superintendentului, preotul Simion Pe-

tracu 8
; el trebui s primeasc aceleai condiii ca i Si-

mion tefan el însui, cu acest adaus c «boscoanele ceale

dela botez i dela cununiei) trebuiau lsate la o parte 4
.

De fapt îns, anarhia sufleteasc domnia în acest Mara-

mur, unde satele aveau câte patru pân la zece preoi

trind în munca i umilina iobgiei B
, cum rmaser i,

pe urm, cu toat dorina de îndreptare a ierarhiei catolice 8
.

Ca preot al Bistrei era la 1651 un Sava, care-i zicea

Vldic, si, urmând tradiia lui Miron si a lui Dumitru din

Moiseiu, îl vedem sfinind, împreun cu Simion tefan i cu

un Vldic moldovenesc pribeag, pe Partenie al Muncaciului 7
.

1 incai, III, p. 81 i urm.

* Basilovits, II, pp. 88, 94 i urm. ; Nilles, Symbolae, p. 824 i urm.
8 Bod, iu incai, III, p. 84; Cipariu, Archivu, pp. 610-1, 656.

* lbid.

» Nillei, I, p, 831.

« lbid., p. 837.

T V. Petru Maior, Ist. Bis., p. 153; Pray, Specimen hierarchiac un-

garicae, I, p. 396 i urm. ; Nilles, pp. 824-43 ; Dulicovici, III, p. 97,

nota; cf. Bunea, o. c. p. 99 i urm.: Studii i doc, XII, p. xlvii.
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în apropierea Ardealului, la Ciuciu, cu putere asupra

Zarandului întreg, fiina acum protopopia Criurilor, la care

se numiâ în 1648 (15 Decembre) nemeul Petru de Ciuciu

sau Csucsy; numirea acestui protopop se fcu tocmai în

aceleai condiii ca acelea ce se impuser lui Simion Pe-

tracu *. în Bihor e numit înc din 1641 «episcop» Avram din

Burdan (Burdanfalva)
;
pe lâng condiiile obinuite, el e

dator a bga de seam c fiecare sat s-i aib biserica în

bun stare, dar gloab^ celor ce vor face altfel o va lua el,

Craiul 2
. Astfel de protopopi sau predicatori — conciona-

tores— neatârnai, erau mai de mult în prile Beiuului, la

Vajdafalva (Voivodeni) 3
, unde gsim la 1608 pe Mihail,

urma al «arhidiaconulub Ioan din Segheti, dela 1554, i
al lui Petru 4

. N'avem actele de numire ale protopopilor

fâgfseni, nici ale celor din Haeg, Inidoara si Ilia. tim îns
c înainte de 1659 la Inidora era protopop Nicolae fiul lui

Ioan, care Nicolae, ce e drept, avea act de numire dela

Mitropolitul tefan ; el se cobora din linia vechilor protopopi,

cu drept de motenire dela 1506 înainte B
.

La Lugoj i Caransebe nici nu era protopopie, ci

predicatorii din orae aveau toat puterea duhovniceasc:

unul din ei, care ni este acum cunoscut, tefan Fogarai,

izbutiâ s-i tipreasc in sfârit, la 1648, intr'o tipografie

cu litere latine, din Blgrad, traducerea-i mai veche, dCate-

chismul, summa szau meduva â uluitej si a kredinciej christi-

naszkae», titlu care mrturisete în de ajuns de barbaria

1 Mârki, în Bun ea, Vechile Episcopii, pp. 07-8: II, pp. 236-7.

2 IhifL, pp 26-9.

3 Cipariu, Archivu, pp. 609-10.

4 Bunyilay, Nagy-Vârad eiyhâz tortenelme, I, p. 349. i în veacul

al XVII-lea protopop .se traducea cu «archidiaconus»; v. Xilles, p. 824:

«archidiaconorum sigillis», etc.

5 Dobrescu, Fragmente, pp. 41-2. Alt protopop, la 1540; ibid ; cf.

mai sus, pp. 171-2; nobilitara unui preot de Ucuri la 1650; Dobrescu,

Fragmente, pp. 29-30.
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ortografiei i a Jimbii; cheltuiala o purt Acaiu Barcsai,

care era unchiul predicatorului Curii, Csulay, supt ochii

cârâia se i fcu tiparul. De acum înainte, în poezii de

ocasie, ca ale lui Mihail Haliciu, care înva la 1674, în Basel,

la calvini,— de bun seam pentru a fi i el predicator în

Banatul su,— ca i în dicionare româno-latine, scrierea

cu litere latine rmâne o datin pentru Românii locuitori

in acest unghiu de Apus de la hotarul Ardealului.

Toi aceti protopopi erau agenii religioi ai Guvernului,

i totui cele mai aspre pedepse- i ateptau dac ar fi cutezat

a trece peste margenile competinei lor îngustate. Ba dieta

din 1651 hotra c aceia dintre ei cari vor mai despri cu

uurina îndtinat vor fi pedepsii cu moarte 1
! «Vldici»

de acetia, cari ccsant oameni fr reedin)», vor putea fi

chemai înaintea oricrui tribunal dac ar face nedreptate

nobilului sau chiar iobagului român,—adauge dieta din 1655 *.

în de obte, ernimea pstra i mai departe cultul icoa-

nelor care fac minuni i vars lacrimi, care poart la gât

salbe de mulmit i se acopr cu chipuri de argint ce

amintesc boala de care a scpat credinciosul prin rugciuni

îndreptate anume ctre acea icoan ; ea vedea i mai departe

in clcarea posturilor cel mai mare pcat; cerea s i se

fac maslu la boal i s se ie toat rânduiala veche a

tainelor; plângea pe morminte i siliâ pe orice preot s
fac acok), dup datina strveche, ce se coboar în timpu-

rile pgânilor, slujba obinuit; «boscoadele bbeti» erau

hrana obinuit a sufletului ei. De dogm nu-i psa de loc,

la predic abia asculta, i doar de se bucura pân adânc în

sufletul ei de graiul românesc, fie i mai puin sfânt, care

ptrunsese în biseric.

Preoii, doritori de a tri ceva mai bine, fr sarcinile si

jugurile iobagilor, se fceau a fi calvini, adec recunoteau

1 Hi pariu, Archivu, p. 436.

2 lbid.
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pe Vldicii sau protopopii pui de «Craiul» din Blgrad;
cumprau catechismul lui Râkoczy l-iu i poate-i ddeau
osteneala s-1 învee pe din afar, cheltuiau potronicii lor

i pentru alte tiprituri poruncite de Cârmuire i nu lipsiau

dela soboare, cum nu lipsiau dela târg. Nemeii, din dorina
lor de a fi recunoscui, cinstii, mgulii de Cârmuire, i
poate i din aceia de a nu fi ca oamenii ceilali, — eranii

fr diplome latineti ascunse în ldie, cari se ineau de

legea veche,— se fceau bucuros calvini, smnând astfel cu

Ungurii la lege, cum smnau la nume i, când i-1 puteau

plti, la port. Aa fceau i boierii fgreni, ajuni acum
mai adesea în rândurile eranilor liberi, dar având mândria

c sânt de alt fiin, au alte drepturi i alt chemare decât

dânii. Iar, între cei mai mari, câte unul, ca Mitropolitul

Simion tefan, de si ftriâ cea mai mare «credin» reli-

gioas fa de «Craiu» i cea mai deplin ascultare faa de

superintendentul acestuia, de i predica, tipriâ i prezida

sinoade, de i înltura icoanele din preajma sa i se feriâ

s nu se vad la dânsul un singur rând scris slavonete,

de i— ceia ce se petrece întâia oar —
,
pzindu-se de orice

bnuial c ar avea legturi cu erile româneti ortodoxe,

nu se ducea mcar la Târgovite s fie sfinit acolo, ci in-

depliniâ sarcinile arhiereti pe singurul temeiu al diplomei

-«Craiului», ca si Porfirie Maramurseanul 1 — totui sttea

de vorb bucuros cu catolicii, sfinia in tain câte un Vl-
dic unit i-i spunea chiar, suspinând, când erau numai

ei doi împreun : «ce bucuros a face i eu ca Sfinia Ta» a
.

Cci clasele mai luminate ale unui popor neliber n'au mcar
voia s-i aleag o lege i s o ie, s pstreze astfel co-

munitatea sufleteasc de nevoie cu mulimea necrturarilor,

care nu protest, dar nu se supune i nu las nimic din-

tr'ale ei, fr s-i dea seam de binele ce poate izvorî

mai târziu din aceast inerie a toate rbdtoare.

* Catolicii scriu despre el : «sine ulla alia cousecratioue etiam schis-

maticis graecis consueta»; Nilles, p. 831.

2 «Utinam et mihi liceret eaadera Unionem profiteri» ; Nilles, p. 828.
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Mitropolitul Simion tefan s'a privit, dela un capt al

pstoriei Bale pân la cellalt— , a murit pe la 1653 *— , ca

având legturi numai cu superintendentul calvin al Ar-

dealului i cu prinul acestei teri. Neliind sfinit la Târ-

govite, el n'a avut nicio comunicare ierarhic sau fr-

easc cu Biserica muntean. De aceia si-a zis el, în deo-

sebire de înaintaii si, i având contiin de valoarea ter-

minilor pe cari-i întrebuina, «arhiepiscop», vrând s zic

astfel c Mitropolia lui n'o are dela nimeni i n'o închin

nimnuia. Dar el nu se apuc la lupt cu arhiereii ro-

mâni din Principatele rmase ortodoxe ; numai dup
moartea sa un cleric român, urmând sfatului poruncitor,

poate chiar dictrii superiorului su ungur, întinse, la 1656,

împotriva atacurilor lui Varlaam, «Scutulu catichizmuulub,

in titlul cruia chiar el declar c va aduce «rspunsu
den Scrptura Sv[n]t împotriva rspunsului a doao ri
fr Scriptur Su[n]t», lucrare pe care o plti, de sigur,

i caut s o rspândeasc, de sigur, acelai predicator pu-

ternic Csulay, care dduse i Catechismul, reprodus acum
a doua oar in broura de polemic 2

. i, data aceasta, Ca-

techismul, cu platoa-i nou de polemic, nu pornete dela

Vldica românesc subjugat de calvinism, ci dela Statul

însui, care-i ine jugul pe grumaz.

Simion tefan tiprise ins alte cri, care nu jignir pe

nimeni, dar fcur s înainteze literatura poporului su.

Pân la dânsul, «ereticul» i rzvrtitul ardelean, Ro-

. mânii n'aveau decât o singur Psaltire, tiprit— singur sau

cu textul slavon, învoit de Biseric, in fa, de mai multe

ori, prin osteneala lui Coresi i a ucenicilor si, i înc
aceasta nu putuse ptrunde decât prea puin in Principate.

i Cf. Sate i preoi, pp. 339-40.

2 Reeditare de Bari, «GatechNmulu calvinescu, impusu clerului si

poporului romanescu sub Domni'a principilor Georgiu Rdkoczy I i II,

Sibiiu, 1879 ; cf. Bibliografia român, I, p. 537; no. 61 ; Ist. Ut. rel.,

p. 17;*.
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Aceiai soart o avuse i Evanghelia, dat, dup aceiai

veche tlmcire husit, care umbla de un veac i jum-
tate manuscript, de Coresi însui i, cu mai multe schim-

bri înc, de concurentul acestuia, Lorin diacul, care

pusese în fa i un text slavon pentru a înltura astfel

bnuiala de erezie i a face s creasc vânzarea. într'un

manuscript al Academiei Române, ri-1 296, avem i o nou
-traducere de prin anii 1620-30, a crei limb se asamn
*cu aceia din citaiile Noului Testament pe care le d Var-

laam în Cazania sa, ceia ce ne-ar îndrepta ctre acesta

Însui ca autor al versiunii nou 1
.

Varlaam nu tria în zdar intr'o vreme când ortodoxia,

înc nelmurit intr'o mulime de probleme religioase pe

.care le scosese la iveal numai lilosotia ultimelor timpuri

aplicat la Credin, era nvlit de curentele nou de idei

i, ferindu-se de catolicism, cdea în calvinism, pentru ca,

pe urm, frica de calvini i luterani s'o fac a trece dincolo

de crarea cea dreapt, abia tras, i a se rtci in lardul

câmp al dogmei latine, desvârit precizat în evul mediu

prin Torna de Aquino i coala sa. Muli se întreab dac
în «Mrturisirea» chiar a lui Petru Movil sânt mai multe

orientri spre «shisma» catolic sau spre «erezia» nou
rsrit din aceasta. Pe când odinioar nimeni n'ar ii cu-

tezat s ating, în teorie sau în practic, dogma limbilor

sfinte, dincolo de care Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate

îmbrca fr pcat in graiu omenesc, acuma nu în zdar

se propoveduise de pe la 1560 înnainte ctre Români, pe

temeiul alirmaiei apostolului «neamurilor», marele Pavel,

c fiecare popor are drept la Cuvântul lui Dumnezeu în

rostul îneles de dânsul. Ortodoxul Varlaam, aprtor al

vechii Credini drepte, face mrturisiri ciudate în Predos-

lovia «Crii româneti de învtur» : Scriptura se po-

goar «pe înelesul oameniloru, pan' au începutu a scoate

1 Cf. Ist. Ut. ret., p. 18a nota 2.
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aeai cinei pre limba sa, pentru ca s îneleag hiecine i
s înveae i s mrturisascâ minunate lucrurile lui Dum-
nedzu». Parc'ai auzi pe Coresi, îndreptind cele d'intâiu

cri sfinte în limba poporului su, ori pe acei Vldici

români din Ardealul celor d'intâiu prini calvini, cari, din

convingere i râvn, sau din porunc ori de fric, tunau

în cuvintele lui Pavel împotriva îndrtnicilor boscoroditori

în slavonete! i Varlaam, care se sfiete înc a scoate

tipriturile ruseti din bisericile terii sale i a da la tipar

Psaltiri i Evanghelii româneti, uit iari de concepiile

strict bisericeti, care nu pot privi pe oameni decât numai

ca suflete unite prin aceiai credin i cuprinse în aceiai

alctuire duhovniceasc, fr deosebire de neam sau de

loc, fr cldur pentru aceste întâmpltoare i trectoare

lucruri ale pmântului, — când se îndreapt ctre «toat

semenia româneasc pretutinderea, ce s afl pravoslavnici

într'aeasta limb», intinzându-i ca un «dar* fcut lor si

«limbii româneti» cri prin care se poate ajunge la îne-

legerea Credinii i se pot furia ici i colo pri din pro-

poveduirea lui Isus, prefcut în umila limb de toate zilele.

Cu atât mai mult trebuia s doreasc un Vldic ro-

mânesc de lege calvin,— pe care nu-1 opriâ niciun Patriarh,

niciun sobor mare sau mic, nicio tradiie sfânt, nicio putere

lumeasc, ci, din potriv, aceasta-1 îndemna ctre tlmcire
i tâlcuire în toate, — rspândirea psalmilor i a pildelor,

a învturilor, a prezicerilor Mântuitorului în limba cea

de obte. Varlaam îi mai uita de datorie când arta iu-

bire pentru «cartea româneasc», spre care-1 îndemna su-

fletul su ; Simion tefan, fâcându-i datoria, care-i vorbiâ

numai de înelegere din partea tuturora i de luminarea

religioas a «poporului»— dac acesta ar fi îneles ungurete,

n'ar mai fi fost de ce s se fac atâtea cheltuieli cu tiparul

în cirilice —, stmiâ i el cum i se deteapt în sufletu-i

de fecior de eran,— ca si Varlaam, dumanul din tara «fr
Scriptur»,— iubirea pentru însui acest graiu al Românilor

de pretutindeni. i atunci, cugetând, nu asupra folosului
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întâmpltor al limbii, menit s slujeasc, de o potriv cu

poporul însui, rosturi strine, ci la frumusea dulce i

duioas a acestei limbi însei, iat c-1 iea condeiul înainte i

c scrie aceste cuvinte, vrednice deovdnic amintire, fiind

întâia formulare a nevoii i condiiilor unei singure limbi

literare româneti: «Acîastainc v rugmu, s luai aminte

c Rumânii nu grescu in toate rle într'un chip, înc

neci iutr'o ar toi intr'un chipu; pentr' aceaia cu nevoe

poate s scrie cineva s îneleag toi, grindu unu lucra,

unii într'unu chipu, alii într'altti chipu : au vemânt, au

vase, au altele multe nu le numescu intr'un chipu. Bine

timu c cuvintele trebue s fie ca banii, — c banii aceia

snt buni carii îmbla în toate rle, asia i cuvintele, —
acealea sntu bune, carele le inelegu toi. Noi, dereptâ

aceaia, ne-amu silit, de, în ct am putut, s izvodim asia

cum s îneleag toi ; iarâ, s nu vorii îneleage toi, nu-i

de vina noastr, ce-i de vina celuia. ce-au rsfirat Rumânii

priintr'alte ri, de 'au mestecat cuvintele cu alte limbi, de

nu grescu toi într'unu chipu» (Noul Testament din 1648).

Pentru lucrrile sale, Mitropolitul ardelean a gsit aju-

ttori, nu între ai si, ale cror cunotine de carte sczuserâ

aâ încât nu se mai puteau afla oameni învai ca acer

cari dduser la 1582 Palia, ci între clugrii din ara-
Româneasc, pe cari se vedec nu-i speria prea mult erezia,

bine rspltitoare, a Vldici dinBlgrad. Tlmcitorul Ial*

Urii din 1651 dup «limba jidovasc» însi, cci, zice Simion

tefan, «apa totu-i mai curata i mai limpede în izvoru dect

în prae, c, de ce s deprta apa de izvoru, totu-i mai in-

mestecat i mai turbure» — , nu e numit. Cât privete Noul

Testament, — cci nu e o Evanghelie potrivit pentru slujb*

ci o carte de cetit — , ca întâiu traductor al lui se în-

seamn Silivestru, «tahigrafub muntean, fostul egumen

dela Govora, care a fcut deci ca i Meletie Macedoneanul

înaintaul su, trecând, fr sfial i prere de ru, hotarul

politic ca i cel religios. Fiind dela un credincios al Jegi*
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vechi, traducerea a fost, neaprat, revzut, «posleduit», i
Mitropolitul însui se laud c, «unde n'au fost bine, a is-

prvit i a împlut, i a tocmit diin ctu a pututuD, adugind
i o «sum», un rezumat al crii, de buntatea si adevrul
creia ajunsese astfel a fi sigur.

Astfel Românii câtigar într'o limb energic, sigur
i cuprinztoare, într o form autentic, rzimat pe dz-

voade» vechi latineti i pe cizvoduh slavonesc nou din

Moscova, cele dou cri mai de cpetenie, din toat Scrip-

tura, pentru sufletul cretin care caut mângâiere i îm-

bunare, care vrea s se înale i s se curate de pcatele

pmântului, pentru sufletul omenesc însetat de buntate,
de blânde, de iubire i de ideal. Frumos tiprite, scoase

in vânzare cu un pre mic, lipsite de orice ar fi putut s
para eres, ele erau menite s rzbat în toate prile ro-

mâneti, pentru care se i alese*- numai acele cuvinte care

erau ban bun, mergtor pretutindeni. E îndoielnic îns
dac ura împotriva Mitropolitului calvin a îngduit ptrun-
derea acestor lucrri minunate, i, când, mai târziu, ur-

maul lui Vasile Lupu, Gheorghe tefan, izgonit acum din

ara i pribeag prin Germania, Livonia, Suedia, aezat în

sfârit într'o biat csu din Stettin, btrân, srac i bolnav,

având lâng dânsul numai o slug ce-i luâ apucturi de

Doamn, cuta un balsam pentru srmanul lui suflet rnit,

care ispiâ în dureri trdarea fa de Domnul su, am-
biia^ nesioas, necredina fa de soia lui prsit în

tara pe care iu era s'o mai vad, i cerea Psaltirea cea

pentru toate Suferinele, — duhovnicul su, Antonie fostul

egumen de Moldovia, trebui,s se apuce, se pare, de o nou
tlmcire din slavonete, care s'a pstrat din fericire i pân
acum, având împreun i o copie a «Rspunsurilor lui

Varlaam», scrise în ar de luterani i calvini 1
.

1 Manuscriptul îl are pr. canonic I. M. Moldoveanu, dar e proprie-

tatea Mitropolitului Victor.

f



338 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

CAP. XI.

Alte tiprituri muntene, slavone i româneti.

Pe când apreau, la 4648 i 4651, cele dou mari lucrri

româneti ale calvinizanilor ardeleni, Moldova-i încheia

rostul tiparului, odat cu moartea lui Petru Movil, cu is-

prvirea traducerilor gata fcute, cu închiderea sau sl-

birea colii slavone, cu aruncarea lui Vasile-Vod în acele

primejdioase aventuri politice, cu perspectiva stpânirii în

Tara-Româneasc si chiar în Ardeal, care, la urm, îi r-
3 a 7 7 7

puser capul. în ara-Româneasc, Udrite Nsturel ajunge

conductorul operei literare i al tipografiei, în ultimii ani

ai pstoriei btrânului Teofil i în cei d'intâiu ai urmaului

su, tefan din Costeti.

La Dealu, fiind egumen un Slav, un Bosniac dela m-
nstirea Gomionia, trecut prin Atos pentru a înva i

grecete, se dau pe rând, dup ce acum tiparul din ChieV

i, dup el, acela din Lemberg, se odihniau, cri de slujb

în limba slavon. Liturghiariul din 4646, cu chipul lui

Mateiu-Vod i al Doamnei, apoi Slujebnicul din acelai

an, — i acesta curat slavon, pe când un cleric din acest

timp începea unul româno-slavon, care îns a rmas în

frumosu-i manuscript 1
. Anul 4647 aduce o Imitaie a lui

Hristos, minunat carte în care sufletul vorbete de-a dreptul

lui Dumnezeu stpân i cluz,— dar înc o lucrare slavon,

neîneleas pentru cei mai muli, exerciiu de învtur
al lui Nsturel, care o prefcuse din originalul latii\ i,

precum se inea ca o curiozitate nevrednic de tipar Slujba

pe românete, astfel acelai învat boier nu ddea mete-

rilor dela ((tipografia domneasc» acea tlmcire româ-

neasc a lui Varlaam i Ioasaf, care se rspândi îns într'o

serie de manuscripte i numai dunzi a vzut lumina *.

i Ms. 1790 al Bibi. Ac. Rom. V. Bibi. Rom., I, n-le 49, 51.

2 Mss. Gaster, Clirestomatie, I, p. 129 i urm. ; mss. 2458, 2470 ale

Ac. Rom. ; ms. Cernica, Biserica ortodox, p* 1902 : catalog, no. 52.

D. general Vasiliu Nsturel a publicat in ultimii ani aceast traducere

a lui Udrite.
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Tipografia se strmut la Târgovite apoi, având tot pe

Bosniacul Ioan in fruntea ei; Doamna Elena Închin pro-

Jos-ului, celui d'intâiu între egumenii Sfântului Munte, lui

Damaschin, poate pe atunci oaspete al Curii muntene, un
Triod, in 1649. în anul urmtor egumenul greco-slav din

Câmpulung, Melchisedec, — cruia-i urmase la 1658 un
«episcop» Dionisie 1

,— lucreaz o nou Psaltire slavon, cu

un an înaintea Psaltirii româneti din Blgrad.

Dar lucrrile româneti ale tiparului criesc din Ardeal

nu puteau s rmâie fr înrâurire. Mitropolitul tefan

Începe s fac a se simi dorinile i aplecrile sale, în

4auna modei slavone dela Curte, sprijinite i reprezintate

de cumnatul însui al Mriei Sale. Un diacon Mihail, nu
tim de unde, fu prins de râvna tipririi unei cri din care

s se Învee i preoii necrturari a ceti rugciunile deose-

bite ce se cuvin la îngroparea clericilor. Având un ma-

nuscript slavon i unul grec, el strui de «oameni crturari

buni i înelepi* ca s-i fac acea «Carte ce s cheam
Pogribania preoilor mireantii a diaconilor», i el, diaconul,

îngrijit, nu numai de «buna murire», ci i de «buna po-

grihanie», plti pentru aceast brour de cinzeci de pagini

care deschide la 1650 irul tipriturilor româneti.

Cu o tlmcire a sa, pe care o întituleaz, poate iindu-se

prea strâns de un original latin, dres în ce privete dogma,

Mistirio sau Sacrament, apare acum însui Mitropolitul la

1651, lmurind deocamdat preoilor si, prea adesea în-

vinufli de «grosime i grubie», botezul i mirul ; a doua

parte a rmas in manuscript 2
.

Era o încercare de a da i clerului muntean ceia ce se

dduse celui moldovenesc prin cele iapte Taine ale lui

i Lp£datu, Episcopia Strehaii, p. 7, nota 2.

2 Dup acest manuscript foarte îngrijit, pe care l-am gsit in m-
nstirea Cernica, a publicat-o d. I. Bianu fn anex la cuvântarea sa

Despre introducerea limbii româneti in Biserica Românilor, discurs

.de intrare la Academia Român ; 1904.
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Evstratie Logoftul. îndat, tefan voi s înlture i s*
întreac i cealalt lucrare a crturarului de elineasc pe
care-1 avuse Moldova. «îndreptarea legii», marea carte de
canoane care se împarte la 1652, trebuia s fie fcut&
dup un text fclin al lui Alexie Aristinos sau Rodinul din

vremea împratului Ioan Comnenul, care, de fapt, a co-

mentat numai pe larg, un original al Logoftului Simion r
r

cuprinzând legi împrteti, ca i hotrâri de sinoade, ca-

noane clugreti ale f. Vasile i recomandri ale Sfinilor

Prini ; manuscriptul fusese cptat dela Vistierul al doilea

muntean, Gheorghe Karidas din Trfkke (f 1655) 2
. Un-

coJar* al lui Pantelimon Ligaridis i al lui Ignatie Petritzr

— cel cVintâiu, predicatorul lui Matei-Vod, cellalt, necu-
noscut — , clugrul Daniil Andrean sau Adrian, de loc diit

ara Ungureasc, pentru care-i zicea, în retoric elineasc,1

arheologic, «Panonianub, fii însrcinat cu traducerea. Dar
acesta gsi c e mai bine s reproduc un manuscript
complect al Nomocanonului lui Evstratie, schimbând doarr
dup textul grecesc, dela care lu unele lucruri, ordinea
capitolelor. Cu o greoaie i confus prefa a Mitropolitului-

despre felul cum s'au alctuit canoanele bizantine i cu
multe ilustraii, de tot frumoase, se publica aceast greoaie-

i nepractic strânsur la 1652 8
.

Peste câteva sptmâni, Târgovitea mai dâdeâ o Târno-
sanie, din grecete i slavonete, — carte de folos într'uir

timp când se fceau din nou i se dregeau atâtea biserica

de hrnicia evlavioas a lui Mateiu-Vod i a Doamnei lina.
Aceast ultim tipritur româneasc din epoca lui Mateiu,

în preajma rzboiului cu Moldova, a tulburrilor i a morji

1 Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur, p. 607.

2 Studii i doc, IV, p. cclxii ; Cron. lui Constantin Cpitanul, ed.

lorga, p. 433, nota 1.

* Retiprire de Miaail i Blaremberg, 1871 ; apoi de Bujoreanu, Collec-

iune de legiuiri, III ; cf. Pic*, Die rumnischen Gesetze und ihr Nexu$
mit dem byzantinischen und sfavischen Recht ; Praga, 1886. V. g»
Xenopol, Ist. Românilor, IV, p. 163 i urn*. ; C. Popovici, in Candela, V.

tns. 2471 al Ac. Horn.
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marelui Domn, are i aceast hotrâtoare însemntate, c,
fie i în afar de slujba propriu zis, obinuit, un Mitro-

polit ortodox indrzniâ s prefac intr'o «limb vulgar*
rugciuni tipicale, care nu fuseser pronunate niciodat în

alt form decât aceia, a limbilor vechi i «sfintei). Tot mai

larg se deschidea, in paguba vechii ortodoxii cu canoane

i ierarhie elin, poarta prin care noul curent românesc
ptrundea i in cldirea pe veci a Bisericii, în tot cuprinsul

Românimii.

Din toate aceste . lupte i din toat aceast munc ieiâ

Ins un folos îndoit, din cele mai însemnate pentru litera-

tura bisericeasc i pentru Biseric, dar, în acelai timp,

pentru scrisul românesc i pentru contiina româneasc.

i iat care anume.

Pe de o parte, Biserica ieiâ din vechiul ei cerc de ac-

iune, care era întâiu curat religios, în al doilea rând ar-

tistic, prin legtura artei cu cldirile bisericeti, cu zugr-

veala, cu facerea odoarelor i odjdiilor, cu caligrafia i

,

împodobirea cu miniaturi a manuscriptelor, întrebuinând

i servind, afar de aceasta, o veche cultur strin ce nu
mai hrâniâ sufletete niciun popor. Acuma intre limba ro-

mâneasc i cultura bisericeasc i Biserica însi se fcuse
o legtur pe care nimic n'o mai putea sfrâma : nici b-
nuielile ortodoxiei de tipic vechiu, nici modele de Curte,

nici epitropia marilor clerici ai Rsritului, nici rolul de

patroni ai Rsritului cretin, de motenitori în unele pri-

vine ai împrailor cretini pe care i-1 ieau cu plcere

câiva dintre Domnii notri cei mai mari, nici, în sfârit, nea-

mul strin, grecesc, de care se in, prin obârie, prin limba

lor_obinuit, prin sentimentul naional une ori, urmaii lor

de dup Mateiu Basarab i Vasile Lupu.

Aceast limb româneasc erâ apoi a Românilor de pre-

tutindeni. Varlaam spune aceasta i Simion tefan o repet;

fr a face o mrturisire limpede în acest sens, astfel socotiâ

i Mitropolitul muntean tefan rostul «crilor româneti»*

DigitizedbyG00gle



342 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI
I —1 - - - _j-

Aceste cri le Înelegea oricine dintre acei mai putini cr-

turari cari ineau, în afar de aceasta, la cretintatea lor,

pe care nu erau in stare s o cerceteze prea de aproape

în ceia ce privete «pravoslavnicia» sau eresurile, «curia*

sau superstiiile i <tbo3Coadelei>, purcederea numai din

Tatl, sau i din Fiul, a Sfântului Duh. Lege cretina, de

încredere în Dumnezeu cel bun, de judecat dreapt mcar
peste mormânt, de via viitoare dup faptele fiecruia, pe

când cea de aici atârn de atâtea alte motive pe care Dumne-

zeu nu le-a binecuvântat, nici le poate binecuvânta, de iu-

bire între oameni, cari trebuie s se simt frai si s se

poarte frete unii cu alii, lege cretin, zic, i graiu ro-

mânesc, legând cu mrturisirea Credinei, cu evlavia rug-

ciunii, cu frumuseile mai înalte ale Scripturii, — acuvint

dumnezeiesc», — toat viata inimii celei vii si tfândului celui

umil al oamenilor, atâta li trebuia lor. i Biserica înelese

aceasta, — cel puin pân veni clipa când, înlat pe o-

treapt mai de sus a culturii, ea se închise în mnstirile

clugrilor.
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CAP. I.

Mitropolitul ardelean Sava Brancovici.

In care din erile româneti era s urmeze curentul ro-

mânesc în Biseric, dup izgonirea lui Vasile Lupu, care

lua cu el mândria, averea darnic cheltuit, prestigiul îm-

prtesc, legturile eu întreg Rsritul slavo-elinesc, i dup
moartea bunului btrân Mateiu, cu care se înmormânta

pacea fericit a terii, iubirea între sine a boierilor, vene-

raia flasc a tuturora fa de Domnul printe i, în sfârit,

dup stingerea luminatului Mitropolit al Ardealului Simion

tefan, cel din urm care tiu s se fac respectat de

Cârmuirea «criasc» ?

Simion tefan muri dup ce cptase dela Gheorghe Râ-

k6czy al ll-lea, principe ardelean dela 4648 înainte, înt-

rirea solemn a drepturilor de care i pân atunci se bu-

curaser preii româneti *. înc din 42 April 4650, în

Domnia lui se dduser drepturi episcopale in prile de sus,

«dincolo de ieu i Some, în Solnpcul Interior i Mijlociu,

în inutul Chioarului, de asemenea în comitatele Maramu-
rsului i Stmarului», unui «popa Sava» (Szavul) 2

; el era

dator s rspândeasc cele trei cri calvine : Catechismul,

Noul Testament, Psaltirea i, pe lâng vechile condiii, s
judece cu protopopii i s primeasc ultimul apel la su-

1 incai, III, pp. 92-3, an. 1653; Cipariu, Acte i fragmente, p. 205.

2 Dobrescu, Fragmente, p. 31 i urm.

DigitizedbyG00gle



346 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

perintendentul din Blgrad, unde se vor inea i soboarele.

Iar peste un an Mihail Molode ajunge episcop de Mara-

mur 1
, unde se i întâmpin pân mai târziu, ca urma

al «popilor» cltori de pân atunci. îngustat astfel din

toate prile, cu toate silinile sale de a servi calvinismul,

bietul «popa Simon tefani), trebui s cear cu umilin a

i se inol Vldicia peste Ardeal, ceia ce se i fcu la 7

Iulie 1651 2
.

Urmaul lui înc din 1652 — nu înainte de 1652 i

pentru c la aceast dat el erâ în ara-Româneasc,

«prahD înaintea mreiei Mitropolitului su — , a fost

Ardeleanul, «Panonianub Daniil. Csulay, acuma superin-

dent, se îngriji ca el s primeasc, jurând, aceleai con-

diii, de care înaintaul su fusese silit a se tineâ în tot

timpul pstoriei lui 3
. El navu parte îns de o cârmuire

linitit; Gheorghe Râkoczy, om pornit i ambiios, care

visa Coroana Poloniei i începu chiar, în Decembre 1656,

un rzboiu, cu ajutoare moldoveneti i muntene, pentru

cucerirea acestei teri, nu erâ un ocrotitor sigur nici intr'o

privin. Cu dou zile înaintea manifestului su de rzboiu

împotriva Poloniei oficiale, la 28 Decembre, el numiâ un

alt episcop, dup recomandaia aceluiai Csulay, fr a po-

meni mcar in actul de numire fiinarea trectoare a Mi-

tropoliei lui Daniil 4
.

Sava, superintendent i urma al superintendenilor ce

au mai fost, va trebui «s tipreasc cri in limba de obte

a bisericilor peste care e pus», s «ie coli» i s-si pl-

teasc datoria ctre Craiu, dup datin, fr a se mai po-

meni acum îndatoririle impuse i lui Simion tefan. El va

avea supt puterea lui tot inutul pe care-1 avuse acesta,

dar i unele pri care nu fuseser supuse adevratului

1 Ibid.
f p. 34; cf. Bârlea, Inscripii maramureene, în Studii i doc,

XVII, p. 42. no. 161
; p. 43. no. 164 (1653).

2 Dobrescu. I. c, pp. 34-6.

3 Marki, citat i de Boro, in Unirea dela Blaj, n-1 jubilar.

4 Ci pariu, Archivn. p. 648 i urm.
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su Înainta, precum : comitatul Albei, Severinul tot — i
t.Mehadiat) in legtur cu el, deci — , Inidora i locurile

din prejurul ei, Bihorul întreg i regiunea Beiuului, Mara-

murul i, nu mai puin, «toate Scaunele secuieti i s-
setii, întru cât privete pe cei de rit ortodox, «Greci,

Sârbi i Români». Protopopii vor asculta de- dânsul.

Fgraul singur rmsese astfel de o parte ; cele patru

protopopii de aice fur unite cu acest prilej într'un epis-

copat formal, firete curat calvinesc 1
. Aici stpâniâ ca i

sus, In Maramur, vduva lui R&koczy cel d'intâiu, Susana

Lorântfy, care fcu în Fgra i o coal româneasc i
latineasc, menit a lumina i a calvinizâ în acelai timp 2

.

Daniil primi s rmâie i în aceast situaie înc mai su-

pus i iu acest cuprins aa de strâmt. Sava îns nu voi

s-1 recunoasc, i numai in 1662, la 20 April, dup lmu-
rirea vremilor grele ce veniser peste Ardeal, cu scoaterea

lui Râk6czf cel de-al doilea, numirea in locu-i a lui A^aiu
Barcsai, Banul de Lugoj, apoi a lui Ioan ftemeny, prietenul

lui Mateiu-Vod, dup intrarea Turcilor în ar i jafurile

lor neauzite, — noul prin Mihai ApaiTy, în urma cererii lui

Ioan Bethlen, istoricul, scotea prile de peste Olt de supt

autoritatea Vldici de Blgrad, supuindu-le statornic lui

tDaniil episcopul»; cu acest prilej i se spunea desluit c
va trebui s se ie de condiiile obinuite i «s fie supus

episcopului legii ortodoxe», adec lui Csulay 3
.

Nici aici nu putu el s rmâie statornic
;
gonit întâiu, la o

dat pe care o putem hotrî, pe la 1659, când noul principe

i Ibid., p. 554 : pomenirea unei concesii a principelui Apafly pentru

ca Românii de acolo ts-i ie protopop românesc i episcop • ; fr
data.

2 Dup Pokoly, Istoria Bisei%icii reformate în Ardeal, la Buneaf

Mitropolitul Sava Brancovici, Blaj, 190B, p. 62.

• Actul e tiprit pentru intâîai dat de Bunea, ia Vechile episcopii,

p. 113, nota 2.
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Acaiu Barcsai adugi Fgraul iari la Vldicia Blgradu-
Jui 1

,—cu acest prilej se scutir de bir, dar nu i de cinstea dom-
nilor de pmânt, preoii fgreni a

,
— de dumnia fireasca

a lui Sava, care, cum vom vedea, prin obâria lui i leg-

turile detot felul ce avea, era mult mai tare decât acest biet

pribeag btut de asprele furtuni ale nenorocirilor, Daniil

se adposti, la urm, în ara-Româneasc, unde iscliâ în-

tr'un târziu,— când se fcea la Bucureti, prin anii 4680, alt

Mitropolit deBlgrad, Varlaam,— aDaniil proin Ardelean*.

El muri astfel între clericii cu cari trise i lucrase pentru

cultur ca tânr, i-i prsise la moarte rtcirile calvi-

nesti 3
.

a

Sava *Brancovici si Corenicb struia— si înc mai muJt

decât dânsul tineâ la aceasta fratele su Gheorghe, care-si

zicea ins une ori i Brâncoveanul *, — c se coboar din

Despoii cu acelai nume de familie ai Serbiei 6
; cu toat

cronica scris de Gheorghe i genealogia alctuit de

dânsul 7
, aceast coborâre din ultima dinastie care a st-

pânit asupra Serbiei, înrudindu-se, dup pierderea acestei

teri, cu Neagoe-Vod i cu Petru Rare, nu se poate ad-

mite 8
. Se nscuse la Inu, în acele pri in care necon-

tenit se purta lupta dintre Turci i cretini, dintre cari cei

d'intâiu avur stpânirea terii pân la rscoala înteit de

Sigismund Bâthory la 1595 ; atunci, mulmit mai ales

vitejiei lui Gheorghe Borhely, se luar în curând Inul,

—

1 Dobrescu, Fragmente, pp. 36-7.

2 lbid., p. 39 i urm.
3 Condica Sfânt, la anul 1687, no. xxi.

* studii -i doc, XIII, p. 202.

6 Cu aceast chestie se ocup acum profesorul I. Radonici dela Bel-

grad.

6 Revista critieo-litevav, I.

7 In anex la Engel, Geschichte von Senvien.

* La Alexandru Lpuneanu erau adpostii în 1566 Gheorghe, fa vel,

tefan, Ecaterina i Mria, copiii lui Miclâus i nepoii de iii ai her-

egului tefan ; Jirecek, GnoM.-GpncKH, pp. 90-1, no. 96.
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tabra ardelean era la lnu la 14 Octombre *,— Siria, Cea-

nadul, Aradul i Lipova 2
,
i astfel încet beglerbegatul de

lnu, care e pomenit la 4588, de pild 3
. Peste puin Turcii

cptar ins iari cuiburile lor dela lnu i Lipova 4
, de

unde Mihai Viteazul, ajuns stpân al Ardealului, nar fi

avut rgaz s-i scoat ; dar cetile acestea se ddur dela

sine împratului pe care-1 reprezint Voevodul cuceritor 6
.

Slujitorii, ostaii lui Mihai-Vod aprau Lipova i Inul^

spre care râvniau iari Turcii, la 1600 a
. Pierdut, Inul era

câtigat din nou de cretini la 1605 7
.

Voevozi sârbi i români, cu un numr de pedetri, stteau-

acum ca slpâni prin aceste locuri, i din mijlocul preoilor,

ortodoci, nu calvini, ai acestor steni rzboinici se ridic în

chip (iresc câte unul care putea fi socotit ca un protopop, dar

ii zicea Vldic, dup exemplul acelor Vldici, pui de Turci

pentru raiaua bnean i pentru Severin, pentru Ardealul la

care poftiau, i sfinii la Ipec,—Vldici dintre cari am cu-

noscut pe unul, Daniil, «al Ardealului i Severinului» 8
.

Unul dintre aceti episcopi, Sava, e pomenit, la 15 Ianuar

1608, de Sigismund Râkoczy, noul principe ardelean i
cCraiuD unguresc, recunoscându-i-se drepturile de mai îna-

inte asupra «unor biserici sârbeti i româneti din inutul
— ditionis— nostru ardelenesc 9

i>, dar scoându-se de supt

ascultarea lui preotul Mihai din Voivodeni, un fel de pro-

topop calvin. Sava se luptase i uneltise la Lipova, pentru

cptarea din nou a cetii, smulse de Turci dup cderea
lui Mihai Viteazul, si avea de aici înainte reedina lui

1 Hurmuzaki, XII, p. 137, nota 2.

* V. i Hurmuzaki, XI, pp. 380-1, no. dxxviii.

» lbid., p. 709, nota 1.

* lbid. t XII, p. 448, no. dcci.

5 lbid., p. 509, no. dcccxvih
; p. 536, no. dccclvi

; p. 615, no. cmlxxiv.
6 lbid., pp. 818-9, no. mclxxxiii

; p. 836, no. mcciv
; p. 988, no. mcccvi,

7 Bunea, Mitropolitul Sava Brancovici, p. 25.

8 V. mai sus ; cf. tabla.

* Ci pariu, Archivu, pp. 609-10.
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acolo; în apropierea Lipovei Râk6czy-i druise i câteva

moii, care fuseser în atârnarea cetii *; mai scotea veni-

turi, pe lâng acelea culese dela «oarecare biserici [ale

Sârbilor] i Românilor, ce sânt risipite prin Ardeal», dela

o moar lâng Radna, pe Mur 2
. Când îns, dup moartea

lui Sigismund Râk6czy, Turcii intrar din nou în Lipova,

Vldicia lui Sava trebui s aib, neaprat, un sfârit, i
preoii bneni se sfinir pe la schituri — cu privire la

viaa mnstireasc prin acele pri n'avem îns nicio

tire — sau prin vecini. Numai în Novembre 1613, dup o

scurt faz de stpânire imperial, Bethlen Gâbor, cu aju-

toare turceti, putea s-i adauge la Ardealul su Lipova

i Inul, care-1 aprau spre Apus. înc la 1658 inutul a

fost apoi ardelenesc, avându-i centrul în Inu, în «Boros-

InuD. Dela o vreme îns, rmâind al Turcilor, multe fa-

milii româneti din aceste pri trecur în Ardeal, unde

înc de pe vremea lui Mihai Viteazul unul dintre Voevozii

sârbo-români din inutul muran, Ra Mihail, fcuse bi-

serica din Tiu 3
.

E deci cu neputin s e primeasc cei trei episcopi

bneni din neamul su pe cari-i înir Gheorghe Bran-

covici : Mateiu-Moise, Longhin (!) i Sava. Cellalt Sava, iu

jnirenie Simion, a petrecut câtva timp, împreun cu uu

unchiu al su, în mnstirea Comana, a lui Radu Serbau.

Apoi se întoarse acas, tocmai în vremea când Inul i
Lipova se alipiau la Ardeal. Ar fi dus viaa obinuit a

preoilor din aceste locuri de margine, i despre el sar i\

spus c e «ziua pop, noaptea ho», din partea Turcilor

pe cari astfel de clerici rzboinici îi tulburau necontenit.

Toate sânt îns zvonuri târzii, pe care nu se poate pune

mult temeiu, iar c Gheorghe Brancovici avea o imaginaie

fr preche, nu mai trebuie s se dovedeasc. De fapt,

nimic sigur nu se tie despre nobilul sârb Sava Brancovici

1 Dobrescu, Fragmente, pp. 15-7.

2 lbid.

8 Gf. Buuea, Vechile episcopii, p. 116 cu Studii §i doc, XIII, pp. 191-3»
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din care diploma din 1656 a lui Râk6czy al II-lea fcea un

spiscop al Ardealului.

Gheorghe Brancovici aduce înainte gramata de întrire

a lui Sava din partea lui tefan, Mitropolitul muntean ; ea

poart data de Septembre 1656 x
. Domn muntean era atunci

Constantin erban, fiul lui Radu erban, ctitorul Comanei,

unde i se aduseser i oasele ; e uor de îneles, deci, spri-

jinirea, de ctre acest bun aliat al lui Râkoczy, a unui c-
lugr care-i fcuse ucenicia în ar la noi i restrângerea,

prin aceiai înrâurire, a lui Daniil, care-i prsise ortodoxia

pentru o situaie mai bun peste muni. Se înelege iari

cum, în momente deosebit de grele, când avea nevoie de

tot sprijinul Domnilor vecini în lupta cu Polonii, Râkoczy

se învoi a dâ lui Sava o larg putere i a-1 scuti de în-

datoririle scrise la care fuseser supui unii din înaintaii

si. De alminterea, atotputernicul Csulay, calvinizatorul fa-

natic, se afla înc i acum între cei vii, i el recomandase

chiar, pentru un motiv sau altul, pe Sava.

Peste puin, stpânirea lui Râkoczy, învins in Polonia i
matur deci pentru rzbunarea Turcilor, suzeranii si, cari

erau jignii de o ambiie ce nu mai inea seam de nimic, se

prbuiâ. Ostile Sultanului intrar în ar pentru a izgoni pe

acest hain care cuteza s fac politic pe socoteala lui proprie.

Astfel, Sava avu nevoie de întrirea noului prin ardelean,

Acaiu Barcsai, acelai Ban de Lugoj i rud a lui Csulay,

care la 1648 tiprise pe cheltuiala lui Catechismul calvin

tradus de Fogarai, predicatorul din Lugojul su. Actul se

ddu la 9 Ianuar 1659, din Dej, în drumul spre Bistria, i
acum Sava dobândiâ i Fgraul, smuls dela Daniil, care

fu izgonit din Ardeal 2
. Amândoi Domnii români, Mihnea

al 111-lea din ara-Româneasc i Gheorghe Ghica din

Moldova, se aflaser în oastea care in 1658 ddu puterea

1 V. Mandra, Mitropolitul Sava II Brancovici, Arad, 1006, p. 50.

1 Dobrescu, Fragmente, pp. 36-7 i de aici la Mandra, o. c, pp. 157-8.
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lui «Borcea Acod; cel d'intâiu avea pretenii de cunosctor'

în teologie i pusese pe patriarchul de Antiochie, Macarie

care, pentru a doua oar, intorcându-se dela Cazaci, str-
btea erile noastre, s-1 incunune ca pe un Craiu neatârnatr
în Târgovitea sa, de Rusalii 1

. în timpul când intriâ pe
Sava, crescându-i puterea, Barcsai avea Înc in jurul sur

dup întoarcerea dela Inul întrit de ostaii români de
dincolo de muni, în Octombre din anul trecut, straj de
«curteni» din Principate, nu mai puin de eisprezece stea-

guri, i în curând el trebuia s încheie, ca s poat r-
mânea, tratate formale cu amândoi Domnii 2

. în aceleai

zile când Români în arme, supt boieri munteni i moldo-

veni, hotriau toate ia Ardeal, Sava mergea la dieta strâns

în Bistria de Acatiu Barcsai si erâ întovrit de Martin
• .> • *

Szarpataki, însemnat nobil ardelean, care, la «curtea» lui

din arpatoc, din «Saropatac», unde a fost îngropat apoi

Râkoczy 3
, avea «ghide» român, pe Mandin Cozma 4

.

Sava erâ pe atunci înc fr reedin, cci Turcii arseser'

totul în Blgrad ; nu-i fcuse nici pecete nou, in locul

celei vechi distruse în nimicirea mnstirii i a bisericii lui

Mihai Viteazul: îl vedem în 4659 pecetluind cu un taler

de-ai împratului Ferdinand 6
. Cu acest prilej cpt el, de

care B;ircsai avea nevoie pentru a-i atrage pe Români, scu-

tirea preoilor romani de dijme, de «none», de «cvinte» i
«cvarte», atât în Ardeal, cât i în comitatele exterioare 6

.

C4UIT1 tim, peste câteva zile preoii fâgreni în deosebi

erau i ei scutii de orice dajde criasc obinuit 7
. «Craiul»

1 Studii i doc IV, p. c.cxcn i urm. Patriarhul de Antiohia loani-

chie e pomenit în D >c. C intacuzinilor, p. 9, no. xi.

2 lbid.

8 incai, III, p. 136.

* Ci'. Doc. Bistr., I, pp. 96-7, no. c.xxvm ; II, p. 9, no. glxxvi.

* Doc. Bistr., II, u 9, 110. clxxvi.

* incai, la anul 1660; latinete la Cipariu, Archivu, pp. 471-2, fcr

Fiedler i de acolo in Mandra, Sava Brancovici, pp. 458-9.

7 Dobrescu, Fragmente, pp. 38-40.
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cel nou se afla in April la Gherla, i, însufleit i acum de
aceiai bunvoin fa de preoii romani, cari-i puteau li

aa de folositori, el fcea nobil pe unul din ei l
. Fr niciun

fel de condiii i presiuni se întriâ apoi în Iunie protopopul

din Inidora 2
.

La 28 August 1650 ins Gheorghe Râkoczy er acum
întors în Ardeal i începea lupta pentru recâtiyarea puterii

pierdute. Românii in cea mai mare parte se hotârâr pentru

viteazul lor dRacoleea». Cu sutele i miile, boierii fgr-
eni, în frunte cu credinciosul lui Gheorghe tefan-Vod,
lacob Nagy de Harsânyi 3

, erani din sate, preoi alergau

supt steagurile lui; dintre cei din urm se deosebi prin

struin i îndrzneal fostul protopop din Inidora, în-

locuit de Barcsai, calvinul Chiril, care avea cu el ese
sute de Români i pe cpitanul tefan Roman din Teleagd
si se lupt cu ei la Sibiiu, la Inidora, la Deva i apoi hi

prile de Apus, în ara Moilor, pe Criuri, lâng Orade,

chemând pe ai si din sate Ia rzboiu si la rsplata nemeiei

;

fu vzut la Zlatna, la Aiud, ca un înainta al lupttorilor

de mai târziu, prdând i prinzând pe nobili, cari-i ziceau

tticlosul de popa Gluril», pân muri luptând cu Turcii

in câmpul Cristiului de lân^â Turda, acolo unde fusese

ucis i Mihai-Vod 4
.

S se aduge c la Râkoczy, cu care se aliase Mihnea-

Vod, veni în solie Mitropolitul muntean I^natie Sârbul,

urmaul lui tefan care slinise pe Sava, c pe lâng
dansul îi cut norocul i Constantin-Vod, cel care a

ridicat din nou biserica din ftluncaciu, i Gheorghe tefan,

care sttuse un timp la Sighet, în acelai Maramurâ, c
la Curtea lui se înfi i un sol dela Hatmanul Bogdan

Hmilnichi*. Sava nu putea face, din partea lui, altfel decât

1 Jbid., p. 41.

2 Ibitl, 41-2.

8 Cf\ Acte i fragm., I, pp. 285. 288-91 : incai, UT, pp. 120-5.

4 incai, III, pp, 126-7 i 130; Sate i preoi pp. 65-7.

* Studii i doc, IV, p, ccxcvu i urm.: incai, III, p. 124.
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sa treac în tabra râk6czyan, unde erau toate legturile

i toate datoriile lui ; ii vedem scriind dela Blgradul acestui

Craiu in Decembre 1659 1
.

Barcsai fugise, dar Turcii bneni îl aduser înapoi, i,

multe luni de zile, în 1659 i 1660, pân 'n primvar, el

sttu în Sibiiu, înconjurat de Gaudy, cu seimeni de peste

muni si cu steni români din Ardeal 2
. Si el avea unii

ostai români, ca pe Petrii Balmo din Szamostelka, neme
i el, care muri la 25 April 1660 i fu îngropat românete,

cu cântri în limba sa i cu lumânri aprinse
;
i Petru

Buday, alt Român, se atlâ închis în cetate. La îngroparea

lui Balmo, nu la biserica româneasc, fcut pe vremea

lui Ghenadie Brad 3
, de jupan Stoica, ci la cimitirul eretic

Sf. Elisaveta el fii petrecut de «episcopul prinilor arde-

lenii — parinthiarum lraMs\ilvanienmun*. îi tim numele:

era Ghenadie, care in Iulie 1659 îi d titlul de arhiepiscop

de Blgrad, Maramur i a toat ara Ardealului i pri-

vete pstoria «Vldici Sava» ca isprvit B
. i Braovenii

îl primiau, trimeându-se din Schei solii la dânsul pentru

a li face acte duhovniceti 6
.

Tulburrile, rzboiul luntric, amestecul Turcilor ur-

mar în Ardeal i dup moartea, întâmplat tot în cursul

anului 1659, a lui Gheor^he Râkoczy al Il-lea. Din ele n'a

mai ieit Vldicia de Sibiiu, de asediu, a lui Ghenadie. Dar

pe Sava-1 întâlnim la 18 April 1661 judecând un proces

canonic 7
. Când Turcii impuser Domnia lui Mihail Apafly,

acesta întri pe Sava, cu toate c Csulay nu mai tria

acuma, numai în prile de dincoace de Olt, lsând, de

1 Doc. Bistriei, II, p. 9, no. cxxxvi.

2 Studii i doc, IV, pp. cccv-vi.

8 Inscripii ardelene, II, p. 180.

4 Sate i preoi, pp. 67-8.

5 Doc. Bistriei, II, p. 9, no. c.lxxv.

6 Stinghe, Ist. Iiescarecei Scheailor, p. 10.

7 lbid., p. 10, no* clxxyii.
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sigur, ara Fgraului, nu lui Ghenadie, ci vechiului

Vldic °Daniil (23 April 4662) ^ Totui prinul cel nou nu
fcii greuti pentru a întri, la 4663, scutirea de dijm6 a

preoilor români, adugind acuma c ei nu vor da nici

dijma viilor 2
. De aici înainte îns, ara-Româneasc, ca

i Moldova, nu mai are nicio înrâurire politic, nicio pu-

tin de. amestec în Ardeal, i astfel Sava se gsete singur

înaintea principelui su.
El nu tiprete nimic; nu mai avea, dup cumplitele pr-

dciuni turceti, nici litere si nici mcar cas de lucru sau de

locuin, cetatea Blgradului fiind pentru câtva timp cu totul

ruinat. Zbava în publicarea de cri care i se poruncise

înc prin cel d'intâiu act de numire i i se amintise prin

acesta de-al doilea, se trgni îns prea mult. Trebuia

deci numai un superintendent mai hotrât i mai bgtor
de seam în Scaunul de pe care Csulay îngrozise i batjo-

corise, pe rând, dezorganizase i înjosise, la sfârit, Biserica

româneasc de peste muni, pentru ca prigonirea s înceap.

:Sava ddu însui cel d'intâiu prilej de aciune împotriva lui

.mergând dup milostenie la Moscova, în 4668.

GAP. II.

înrâurirea ruseasc a Moscovei asupra Românilor.

Fr înrâurire asupra noastr supt raportul politic, i cu
ratat mai mult supt cel religios, fuseser legturile de înrudire

ale lui tefan-cel-Mare cu dinastia arilor Rusiei prin c-
storia fiicei sale Elena 3

. Mult vreme numai întâmpltor

oameni din prile noastre au nemerit in Marele-Ducat al

1 Bunea, Vechile episcopii, pp. 420-2, nota, i de aici in Mangra,

.o. c, pp. 160-2.

2 Gipariu, Archivu, pp. 572-3, de unde în Mangra, p. 162-3.

8 V. Ist. lui tefan-cel-Mare, p. 204.
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arului, cutând blnuri i filde pentru Sultanul, fcând^

apoi mai târziu pân la deprtatul «Mosc» nego de Ca-*

zaclii. Vasile Lupu s'a amestecat în afacerile arului, nego-

ciind în chestia Azovului, ocupat de Muscali; el fcu s«
se predea garnizoana, cumprat de dânsul, a oraului : în

oastea turceasc de supt ziduri se aflau i Români, ba chiar"

cpitanul contingentului muntean fu ucis *. Dup 3 Mart 1654-

îns, Cazacii, pe rând dumani i prieteni ai lui Vasile Lupu,

pentru acelai motiv de încuscrire între Timus fiul Hatma-
nului i Ruxanda fiica lui Vod, se supuneau arului Alexie,-

celui de-al doilea Romanov, i acesta pornise, pentru «drep--

turile neamului rusesc», de care vorbise i Petru Movil, rz-
boiul cu Polonia 2

. Cu soli czceti, venir atunci la noi pentru*

intâiai dat Trimei ai arului, cu vorbe pravoslavnice pe

buze i cu lcomie în inim. Mateiu-Vod nu voi s-i pri*-

measc i nici s-i vad cu ochii lui de bolnav care simii'

c i se apropie sfâritul, dar Gheorghe tefan, Domnul
Moldovei, fcu altfel.

Era un om evlavios, care cldi în munii Bacului, cu--

tând s imite mcar în spturi Trei Ierarhii stpânului»

dumnit pe care-1 râsturnase, frumoasa mnstire a Ca-

inului, unde i s'a adus apoi, din strintate, i trupul. Dar'

cri n'a tiprit, i din vina Mitropolitului su. Cci Var-

laam se dusese «la munte»,—ceia ce înseamn în vechiuf

lui lca dela Secul,—în clipa trdrii i a rscoalei, lsând"

pe un arhiereu cu contiina mai uoar s încunune pe
ambiiosul biruitor. Nici Anastasie de Roman, nici epis-

copul de Rdui, fr a-i prsi, mcar, cel d'intâiu, cârja,-

nu alergar la chemarea clctorului de credin i de ju-

rmânt. Ghedeon de Hui nu se uit îns aa de aproape'

la trecutul i vrednicia moral a Domnului celui nou i
turn pe cretetul lui unsul sfinirii. El ajunse astfel Mi-
tropolit 3

. Pe când Varlaam cuta de averea mnstirii de-'

1 Studii §i doc, IV, p. ccv i urm.

2 lbid.f p. ccliv i urm.

* Studii i doc, IV, p. ccxliv i urm.
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unde-i pornise tot rostul de cleric i scriitor i se pregtiâ

-de sfârit, scriindu-i, la 48 August 4657, în prezena epis-

copului de Rdui, Sava (deJa 4658, la Roman), ultima diat
— moartea marelui Mitropolit se întâmpl îac din 4658,

•i la 46 April el intrase acum, fr frângere de suflet, «în

casa cea cea de lut a moilor si» * — Ghedeon cârmuiâ

•fr cea mai mic strlucire sau cel mai slab semn de ori-

ginalitate Mitropolia moldoveneasc, aâ de sus înlat pe

vremea lui Vasile Lupu.

Ghedeon, care sfinia i episcopi pentru Ruii din Po-

lonia 2
, era în fruntea Bisericii Moldovei când solii rui

.sosir la Curtea lui Gheorghe tefan. Acesta era prea b-
trân i prea încercat pentru sa s poat li înelat de pre-

îfctoria religioas a Muscalilor. O legtur cu dânii, cari

propuneau lucruri aâ de bune, ca ajutorul fr tribut,

înapoiarea Bugeacului, a Chiliei,* Ismailului i Cetii-Albe,

.a Benderului, i se pârii îns prielnic supt raportul politic.

Ghedeon fii unul dintre solii moldoveni cari merser la

Moscova pentru a luâ în biserica Sf. Ioan din Cremlin ju-

rmântul arului Alexie 8
.

Ei aduser i o învoire de nego—cum se i fgduise,—
dat de ar la 29 Iunie 4656 4

. Pe acel timp clugrii rui
veniau cu mrfuri i cu uneltiri, la Soveja se fcea m-
nstire cu bani dela Moscova, la Putna se pomeniau arii

.ca binefctori i Mitropolitul ardelean izgonit, Iorest, un
Putnean, alerga la împratul Alexie Mihailovici pentru a-i

plti gloaba impus de «Craiu» 6
.

* V., pentru mormântul su, Inscripii, I, p. 31 : inscripia, slavon,

a pus Varlaam s i-o sape, pe o piatr alb, împodobit numai cu un
chenar fi o singur floare, inc din 1642. Pentru testament, An. Ac. Rom.,

X, pp. 345-6. Cf. Ist. Ut. rel., pp. 164-5.

a Arch. ist., 1 1, pp. 65-6.

8 Hurmuzaki, IX i, p. 217: mrturisirea din 1664 a lui Gheorghe

.-tefan pribeag.
'*'

4 Studii i doc, IV, pp. 244-5, no. lxxx.
5 V. i mai sus.

DigitizedbyG00gle



358 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Pe atunci Moscova prea s se pregteasc de un mare

rol panortodox. Luptele înteite de fel de fel de ageni, i1

chiar de Domnii notri, între doritorii de cinstea cea mai mare

ce putea s capete un Grec, apoi erezia lui Chirii Lukaris,

nehotrârea urmailor si fa de dânsul, luarea unor m-
suri a cror iniiativ pornise din Chiev i proclamarea

unei «Mrturisirii) de ortodoxie, al crei concept venise din-

manile lui Petru Movil, slbiser foarte mult autoritatea'

«Bisericii celei Marb din Constantinopol 1
. Patriarhii va-

gabonzi i ceritori din Alexandria i Antiohia nu însemnau

nimic. Cei din Ierusalim, stpânitori de mai multe bogii1

în prile slavo-române i premergtori ai reformei din

dogm, datine, ierarhie, via canonic i via cultural

In ortodoxie, avur un însemnat rol supt Teofan i supt

Paisie, dar acesta se obosi curând, i numai norocul care-i

ddi ca urma pe un cleric învat ca Nectarie (1661-16G9)

meninu o bucat de vreme prestigiul Patriarhiei. Dar nic*

acest nou Patriarh nu era un harnic cltor, i astfel grija

ortodoxiei la Bucureti, la Iai, la Chiev i la Moscova <y

avâ, un timp, Paisie Ligaridis, latinizantul cu dou fee, care,

ajuns, în umbra Patriarhului Paisie, arhiepiscop de Gazar

se întorsese la noi în 4654 i juca un mare rol în jude-

cata dintre Patriarhul rusesc Nicon i arul,—care la 1660
pornise împotriva lui, fr a-1 putea doborî îns aa de

uor cum doborâse un prin ardelean pe Vldicii din p-
mânturile sale *.

Influena moscovit în ortodoxie fu împiedecat îns de-

aceast ceart îndelungat i din ce în ce mai plin de
Invierunare între arul Alexie i Patriarhul Nicon, un
mare Patriarh, de sigur, prin încrederea în dreptatea luir

prin energia cu care o apr i maiestatea cu care tiu s
o reprezinte. Ligaridis, a crui chemare ar fi fost s fac

1 V., pentru luptele dintre arhierei, Hurmuzaki, Fragmente, III, ppr

468 i urm., 176-7, 208 i urm., 218 i urm.
2 Chryg. Papadopulos, o. c, p. 87 i urm.

DigitizedbyG00gle



pace, pentru binele Cretintii în Rsrit, sufl asupra

focului, poate pentru vechile sale aplecri latine, dar poate

i numai din ambiie, din setea de intrigi a clugrului

grec. Dup ce dihonia dintre ar i Patriarh fu astfel în-

veninat prin silinile dibace ale rului oaspe, trebui s se

ajung la o mare hotrâre sinodal. Pan atunci trecur

pe la noi spre Moscova o sum de prelai greci, cari îm-

prosptar simpatiile pentru elenismul religios, cel mai

sigur pstrtor al datinei. însui Patriarhul de Ierusalim

veni în erile noastre la 1604, primit foarte bine de blajinul

Domn beiv al Moldovei, Istratie-Vod Dabija, pe care-1

sftuiau i-1 cluziau Cantacuzinii, i mai puin bine de

Domnul muntean Grigore Ghica, totui un Rsritean de

limb greceasc, dei rlintr'un neam de Arnuti sraci.

Xec trie fu oprit îns fie a trece hotarele împriei st-

pânilor si, i astfel el se întoarse, dup ce petrecu un timp

la Iai, in chiliile dela Sf. Sava, mitoc al Sfântului Mor-

mânt, unde ddea învtur elineasc Nicolae Kerameus,

care trecu apoi la Atena,—el rnuri acolo In 1663 1— , iar, dup
dânsul, alt dascl, mai puin vestit, Teodor din Trape/unt

(t 1665 2
).

Totui se ajunse la un Sinod de judecat, dup sosirea

la Moscova, în 1664, a Mitropolitului de Iconiu, Atanasie,

trimes al Patriarhilor, cari iscliser un (vt6|io;» în aceast

privin. Dac Nectarie nu putu s vie, mulmindu-se a

trimete acolo pe arhidiaconul su Dosofteiu Notaras, dac i
Patriarhul de Constantinopol, Dionisie, cu atât mai mull, —
un înainta al su, Partenie, fusese spânzurat, în Mart 1057,

supt învinuirea c ar sta în legtura cu arul pentru cea

scoate Grecia din robie 3 » — , fu împiedecat de a se duce la

l
l V. Chrys. Papadopulos, Aoo£0W K. 'Itp., (

v - inai departe), p. 2.

8 An. Ac. Rom., XX, p. 217. Ci. Papadopulos Kerameus, (V. p. 305

(331) i Sathas, NtOfXX. cptXoX., PP- 322-3. Pe Istratie-Vod, car.' tia

sA plteasc, îl ludau i profesorii colii greceti din Padova ; Legraad,

o. c, li, p. 139 ; cf. p. 356, no. 548.

8 Studii §i doc, IV, p. CCLXXXN i notele; ci. Cltoriile Patriar-

hului Macarie, trad. Gioran, p. 160, nota 1.
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360 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Muscali, Patriarhii de Alexandria i Antiohia luar asupra

lor judeul. Prin Georgia, i nu pe drumul obinuit al

Terii-Românesti si Moldovei, care li-ar fi fost închis, ei rz-

btur pân la cetatea de reedin a arului, unde sosiau

in Novembre 1666. Sinodul se incepii îndat, i, cu toate

simpatiile generale de care Nicon se bucura in Rsrit, el

fii scos prin decret sinodal, isclit de Macarie al Antiohiei,

de Paisie din Alexandria i de ali douzeci i nou de arhie-

rei, rui, greci, i chiar sârbi, în Decembre urmtor *. Dar

Dosofteiu Notaras trebui s struie la Constantinopol pentru

ca Patriarhii s se poat întoarce nesuprai pe unde erau

obinuii s cltoreasc. Peste puin, la 23 Ianuar 1669,

Nectarie de Ierusalim îi prsii cârja i, împotriva atep-

trii tuturora, i a lui chiar, se alese în locu-i foarte tâ-

nrul arhidiacon Dosofteiu —«nefiind brbai în Ierusalim*,

spuse cineva ironic, cc domnit Debora».

Cu ridicarea lui la demnitatea patriarhal începe la noi o

nou er greceasc, fr ca totui înrâurirea Moscovei i a

Rusiei polone s înceteze cu totul. între cele dou curente

ae d, de pe la 1670 la 1700, o lupt, care face interesant,

i din alt punct de vedere decât al personalitilor, al con-

flictelor dintre ele i, in alt ordin, al rspândirii limbii ro-

mâneti in cetire i slujb, — aceast parte din dezvoltarea

Bisericii româneti 2
.

îndat chiar dup închiderea sinodului din Moscova, Sava,

Mitropolitul ardelean, împreuna cu fratele su, nelinititul

Gheorghe Brancovici, care ar ii vrut bucuros s unelteasc

in seama arului printre cretinii din Balcani, sosiau la

Moscova, pentru a strânge banii cu cari s se fac din nou

reedina metropolitana din Blgrad 3
. Gheorghe d însui

1 dhrys. Papadopulos, Horo. *Iep. P- 1^0 i urm.

2 în general, v., pentru Dosofteiu, flhrys. Papadopulos, Aoo(8tOC,

ICOTptifttfC IepoaoX6[iCDV (t64l-1707)
;

extras din ^Nte 2k(S»V», V;

Ierusalim, 1!KJ7.

3 Memoriile lui Brancovici : v. Mandra, p. (5b\
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ÎNRÂURIREA RUSEASC A MOSCOVEI ASUPRA ROMÂNILOR 361

aceast tire, adugind c, la 29 Iunie 1002, de Sf. Petru

i Pavel, Sava a luat parte la slujba pe care o fcur cei

doi Patriarhi greci, cari nu apucaser a pleca, i noul Pa-

triarh pus de dânii în Moscova 1
.

Principii ardeleni dela începutul veacului avuser legturi

de prietenie cu arii, trimeând la ei i câte un Grec dintre

Cantacuzini 2
. Data aceasta îns, cltoria Vldici românesc,

tare trebuia s fie calvin i care se întorcea cu manile

pline dela ortodoci,— dela cei din Moscova, cari atrseser

luarea-aminte a tuturora prin drama luptei i înfrângerii

lui Nicon, cari aveau in mijlocul lor doi Patriarhi i o mul-

ime de prelai din tot Rsritul, i cari ieiser abia din

edinele unui sinod unde se afurisiser rascolnicii rui,

dumani ai elenismului ierarhic i canonic, — pru deosebit

.de îndoielnic. Turcii sttuser pe gânduri înnainte de a

îngdui întoarcerea Patriarhilor cari luaser parte la sinodul

din Moscova, i unul din ei trebui s «paretiseasc» fr
zbav, Apaffy, omul Turcilor, nu crezu c poate lsa în

linite pe Vldica lui, întors din asemenea locuri primej-

dioase, cu odjdii, cu cri slavone, dar poate nu numai cu

atâta
3

.

întâiu, dup struina noului predicator al Curii, abia

Întors din Apus, Mihail Tophaeus, care puse în micare pe

8uperintendent, un om mai tolerant, se impuse lui Sava, la

20 Februar 4009, a doua zi dup întoarcere, dac nu chiar

în lipsa lui, — acelai program de pstorire calvineasc, cu

care se înjugase grumazul înaintailor si. Se mai adauser

cu acest prilej i alte puncte, precum : întemeiarea de coli

româneti în Blgrad i Inidora, în Maramur, in prile
Chioarului, rmâind ca învtura tinerilor s se poat urma
i în alte coli, cu aceiai limb (uberiore linguae cultura)

;

i lbid.

a Szilâgyi, Bethlen Gubor fejedelem levelezese, p. 416 : cf. Studii §i

Ape, IV, p. CLIX.

J Cipariu, Acte i fragmente, p. 257 i urm.
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362 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

înnoirea tiparului din Blgrad, pentru a se dâ la lumin
«cri folositoare, mai ales cele sfinte» ; înlocuirea preoilor

cari nu tiu decât s «boscorodeasc slavonete», cu alii

cari s cunoasc «temeiurile de nevoie ale Legii cretinei) —
calvineti— i «scrisul românesc» ; supunerea tuturor msu-
rilor de ocârmuire la apreciarea superintendentului i, dup
isprvirea oricrui sobor românesc, înfiarea Vldici i a

unei delegaii în sinodul magii iar calvin, pentru a se re-

vedea hotrârile si a se invtâ «lucrurile Legii celei ade-

vârâte i preceptele bisericeti» *.

Sava n avea nici putina, dar nici voia de a urma aceste

învturi, i el erâ înc destul de tare, prin legturile, prin

bogia i prin însuirile sale personale, pentru a nu fi tul-

burat din cauza neindeplinirii lor. S se mai adauge c
Tophaeus nu erâ înc decât inspiratorul politicii religioase

a lui Apafly i c nu ajunsese la demnitatea de superin-

tendent care-1 punea într'o situaie mai potrivit pentru a

lovi. Deocamdat actul din lf>09 rmase numai ca o amintire

a msurilor ce fuseser luate in trecut i ca o îndrumare

pentru viitor. în sfârit, Cheorglie Brancovici se fcuse fo-

lositor, prin cunotina lui de limbi i oameni, prin talentul

lui subtil de a lega i a dezlega intrigi politice, lui Apalîy,

care avea greutile lui la Poart. Când fratele mirean c-
pt moia Vinului-de-jos i erâ însrcinat la 1675 s
reprezinte la Poart pe principele su a

, erâ greu s se pri-

goneasc, de hatârul fanaticului tânr predicator, fratele

episcop. Din potriv, vedem, la
w20 Decembre 1073, c se

scutesc preoii români de orice dijm, ca pe vremurile lui

Barcsai 3
.

Când un nou superintendent, Gaspar Tiszabecsi, urma

lui Petru Kovâsznai, el ceru i cpt dela «Craiu», la 14

1 Cipariu, Archivu, pp. 611-2; Mandra, o. c, p. 463 i urm.
2 Thalloczy in Szazdok, 1888, p. 698 ; i in Uugarische Revue.

8 Cipariu, Archivu, pp. 573-4; Mangra, o. c„ pp. 166-7; traducerea

lui Samuil Clain, ibid,, pp. 70-2.
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Iunie 1674, o porunc privitoare la descoperirea tipografiei

lui Râk6czy i la dreptul su de a supraveghiâ oricând pe

cVldic, pe vicarii lui, pe protopopi i toi pstorii bise-

ricilor româneti din Ardeab, acetia fiind datori a se în^

fia oriunde i-ar chema el 1
. Iari o hotrâre menit s

ramâie numai pe hârtie, odat ce în dosul Vldici sttea

puternicul frate al acestuia. Domn muntean era, apoi, pe

acest timp Grigore Ghica-Vod, care în multe rânduri avi

legturi tainice cu Apaffy, negociind între acesta i împrat *
f

i Vldica Sava alergase s mângâie pe Doamna lui Chica

în clipa grea a celei d'intâiu maziliri a soului ei, când ea

fugise desndjduit in Ardeal 8
. Mai mult, fratele episco-

pului, Gheorghe, avea înc din 1673 o înelegere tainic

cu Vod, i spre «lrgirea» Bisericii ortodoxe 4
.

Totui, la 1675, Sava inu cel d'intâiu sobor al su pentru

îndreptarea clerului în sens calvin. Predic româneasc,

limb româneasc in Biseric, coal de catechism, pe te-

meiul, firete, al celui din 1640, din care Cipariu asigur

c s'a dat o nou ediie la 1657 6
; se înltur multe sr-

btori, se hotrete slujba zilnic în orae, iar la sate de

trei ori pe sptmân, afar de serbtori ; se oprete cu-

nunia intre rude, a fugarilor, cari poate au legturi de c-
storie aiurea, a oamenilor ri; se opresc vechile datine

dela mori : fuga înaintea preotului ce a cuminecat pe bol-

nav, iptul pe ulii al femeilor, frica de îngropare Lunea

i Miercurea, darea de «oi sau vaci», de gini, de colnci

peste mort ori peste groap, aruncarea banilor in ea pentru

drumul sufletului pe la multele vmi din alt lume, hr-

nirea mortului i rcorirea lui cu «ap pro pajite», sp-

1 Cipariu, Archivu, p. 575 ;
incai, la anul 1674 ; Mangra, pp. 72-3,

167-8.

2 Studii $i doc, IV, p. cccxn ; cf. Despre Cantacitzini, p. cxm i urm.
8 Sate i preoi, p. 69.

* Hnsdeu, in catalogul de documente ardelene publicat in n?vista

Traian ; Revista din lai, I; Neamul Românesc pe 1908, p. 25'J.

* Cipariu, Acte i fragmente, pp. 60-70: cf. Mangra, o. c, 175, nota 1.

DigitizedbyG00gle



•T64 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

larea, cu molitv, a oaselor— se scrie, în batjocur : «oaselor,

hainelor»; aprinderea de focuri dn curte la Gioi Mari sau

la Blagoveteuib pentru înclzirea morilor, splarea «pi-

cioarelor dobitoacelor» i arderea lor ccu lumina in frunte*.

Preoii vor fi numii de Vldic, intrebându-se protopopul

i aducându-8e mrturii scrise de bune purtri ; ei nu vor

petrece la vin, nu vor primi s fie vornici la nuni, nu
yor li «mscrici i vrjitorii) ; ei nu vor îngdui botezul

-cu mir i ap sfinit, lsarea in prsire a bisericilor, ne-

cumenicarea de patru ori pe an, purtarea «patilor pre de

afar» — asimilate cu «cina Domnului» calvin — de ctre
mireni, binecuvântarea dobitoacelor i molitvele asupra lor,

«vrjile» i «serbtorile drceti» de Mari i Miercuri, nici

toaca de Presimi a copiilor cari alergau la biseric— azi,

în Bucovina, de Pati,— nici btaia cu lopata, nici stropirea

cu ap de înviere, nici hora în ceasuri de biseric 1
. Cum

se vede, se satisfceau toate vechile cereri ale calvinilor;

i c hotrârile se luaser cu gândul la Guvernul terii do-

vedete i aceasta: «cum amu avutu i pan acumu obi-

£îaiu, i porunc, cumu în toate rugciunile noastre s
facem poman pintru Mrie Sa Craiu, milostivul Domnu».
Nu se poate tgdui serios nici aceia c Sava a primit cu

cu acest prilej, i în form limpede, botezul cu orice fel de

ap i cstoria cu jurmânt 2
.

în schimb, la 30 Decembre din acest an, Sava era asi-

gurat de Craiu c nu i se vor mai clca datinile cele

bune, nici nu se vor mai smulge parohiile româneti, nici

nu se vor luâ fiorinii cuvenii Vldici,— precum, se pare,

începuse a face Tiszabecsi 3
. La 1676 apoi se porunci aspru

a nu se mai lua dijm dela preoii notri 4
.

1 Cipariu, Acte i fragmente, p. 145 i urm. ; Mangra, o. c. p. 79

i urm.
a Aceasta o arat pr. Bunea in Ierarhia Românilor, p. 266 i urm.,

i n'o poate infirma pr. Mangra, o. c, p. 82 i urm.
8 Engel, Gesehichte von Serwien, pp. 482-3; Gipariu, Archivu, p.

651 : Mangra, o. c. f p. 74.

* incai. la acest an ; dup Clain, în Mangra, o. c, pp. 74-5 ; v. pp. 168-9*
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ÎNRÂURIRKA RUSEASC A MOSCOVEI ASUPRA ROMÂNILOR 365"

Dar în Iulie 1679 se inea un sobor pentru a lua so-

coteal lui Sava de averea Bisericii sale i, mai ales, de

cvenitul colei 'a tipografiei)), la care contribuise i
cCraiuh însui, dând 40 de llorini, 40 de vedre de vin

i 12 masuri de grâu, pe care se oferiâ a le servi in

fiecare an, pentru a se începe tlmcirile i tipriturile *.

Mitropolitul veni in faa dumanilor si i se dezvinovi

pe deplin, aducând înainte tot ceia ce se credea c ar (i

risipit
2

.

Pacea sar li întrit apoi din nou, între el i ApafTy,—

spune Gheorghe Brancovici, — prin diploma dela 24 Oc-

tombre 1679, de nou întrire pentru Sava, diplom pe

care acesta* ar (î fcut-o s fie «primit» in dieta dela 10

lanuar 1680, spre mai deplin asigurare împotriva duma-
niior, cari-i uriau ortodoxia, pstrat înc in ciuda hot-

rârilor de form din 1675, ce atingeau dogma, dar loviau

mai ales urmele pgâne, — nu i cele «scrise la tipic»,— sau

împotriva celor cari, strini, râvniau la bogia lui, ori, Români,

umblau s-i iea Scaunul 3
. Am putea descoperi cui se datoresc

aceste privilegii : noului Domn muntean, om mândru i ener-

gic, cu care toi vecinii trebuiau s socoteasc, lui erban-

Vod Cantacuzino, care, ca urma al împrailor bizan-

tini, se simiâ i aprtor al ortodoxiei: el îi începuse

In Novembre 1678 Domnia, care era menit s deâ o nou
via politicei Principatului muntean, i a Românilor in

de obte 4
.

Dela un timp ins politica lui Serbau-Vod se lmuri
ca prietenoas cretinilor, celor din Apus, spre cari-1 în-

dreptau misionari franciscani, ca i Gbeorghe Brancovici,

l Matijar Tort. Tar, 1878, I, p. 240.

3 Zaconicul din Cipariu, Acta i friujmente, p. 25'.) si urm.
8 Aceste acte se pomenesc de C.heorghe Brancovici ; cf. Cipariu,

Archivu, p. 651 ; Mangra, o. c, p. 75.

* Pâr. Bunea tgduiete aceste acte, aducând înainte c dieta a anulat

unele privilegii ale • preoilor greci i români» care nu fuseser înscrise

legal; Mitropolitul Sava Brancovici, p. 81, nota 1.
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care se visa acum Despot al Sârbilor, liberai cu ajutor

împrtesc din vechea robie a Turcilor. Apaffy, dumanul

Nomilor i credinciosul desvârit al împratului su din

Constantinopol, era pentru dânsul un spion, o piedec, o

primejdie. Crezu c poate, cu bani, s fac un «Craiu»,i

el se puse 'n înelegere deci cu pribegii ardeleni cari aler-

gaser la Poart, tefan Csâky, Paskd— acetia catolici—
i Beldy. La început, când îi luase abia Scaunul în primire,

el se vestise ca prieten al vecinului su, dar îndat el

schimb foaia, i nu trecu mult pân ca Apaffy afl cine

st la spatele trdtorilor si, . cari, la Con3tantinopol, îi

gtiau cderea 1
. Partidul principesei, în frunte cu Teleky,

cu Szekely, cu Nalâczy, îndemna pe Apaffy la msuri de

energie împotriva celor ce se compromit, prin legturile

cu pribegii 2
.

în Februar 1680, Braovenii pltiau pentru potcovirea

cailor «Vldici Românesc» («des Blâschen Bischoff»), «cari

se trimet Craiului» 3
. Confiscrile începuser : s'ar putea ca

Sa va, care aflase c i se pregtete soarta lui Iorest,— cci

procesul deschis împotriva luî, in Iulie 1679, urma înc 4
,

i din deosebite pri veniau plângeri împotriva Vldici,

care numete preoi fr s întrebe pe protopop i sfinete

biserici fr tirea «Craiului» 6
,
— s fi trecut atuncea in

nra-Româneasc, «în prile turceti», spune actul de osând,

i ca îndat dup întoarceres li fost adus cu sila la Blgrad,

unde se îmbolnvi. La 2 Iulie se începu în acest ora ma-

rele sobor de judecat ; luau parte reprezintanii lui Apaffy,

«juraii i titorii» Mitropoliei, între cari Pavel Suciu, pro-

1 V. i Studii i doc, III, pp. 96-8 : scrisoarea e din 1691-2, când se

putea gândi la mucarer, la întrirea dup trei ani, Patriarhul Iacov

numit la 1689.

2 Cf. Sate si preoi, p. 73 i urm.
» An. Ac. Rom., XXI, p. 222.

4 V. actul de osând, în Mangra, o. c, pp. 170-1.

5 Bunea, Vechile episcopii, p. 128.
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topopii din Blgrad, din Deva, din Ormeni i din Vini.

Se aduse împotriva btrânului Vldic bolnav învinuirea

c nu caut de catechism i de tipografie i apoi — pentru

a mai mri puintel scandalul i a dâ o umbr de îndrep-

tire pentru msurile cele mai slbatece, — i aceia c el

ar fi trit cu iitoarea fratelui su însui, Unguroaica Eca-

terina Tomosvâri, care i dup neam nu-i putea fi rud,

cum s'a adaus pentru a-1 apsa i mai mult. Tofoi, Tophae-

us, acum «episcop» al Credinei curate, îi alese un pro-

curator pentru a pâra pe Sava, iar «Craiul» numi o comisie

judiciar, din care fcea parte protonotariul su, un pastor

calvin i protopopul din Alvini, Ioan Zoba. Gheorghe Bran-

covici i negustorul Pater Ian * nu erau în stare s în-

duplece sau s înduioeze astfel pe judectori. Fr a stâ

mult pe gânduri, ei scoaser, prin hotrârea din aceiai zi

de 2 Iulie, pe Sava i din Vldicie i din ceata preoeasc 2
,

dându-1 în manile magistrailor.

îndat sinodul alese pe Iosif Buday de Piskints, vre-o rud
a celui ce sttuse închis în Sibiiu cu Barcsai ; deci un nobil

pentru alt nobil. în împrejurrile obinuite, noul Vldic
ar fi isclit i jurat condiiile calvine, de care nu scp,
nici de cele vechi, nici de cele mai nou, i ar fi pstorit

în linite, ca Simion tefan, fr a se mai trudi cu gândul

c nimeni nu 1-a întrit i sfinit duhovnicete. Dar Apaffy

tia bine ce poate împotriva lui mânia Domnului muntean,

pe care o trezise. Deci, înainte de a dâ actul de numire lui

tefan, el îl trimese, cu doi protopopi, ca spioni i chizei,

la Mitropolitul muntean, pentru a fi întrit acolo, «dup
leage».

De fapt, Iosif a fost recunoscut i sfinit, dar mrturia

ce i se ddu la Bucureti, e cea mai aspr critic a neo-

1 Asupra cruia v. Sate si preo(i, p. 76 ; Doc. Bistriei ; Lp£datu,

în Prinos Sturdza, p. 301 i urm.

2 Mangra, o. c., p. 169 i urm.
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meniei svârite la Blgrad. «Cel maî denainte Mitropolitii

Sava», spune acest act, care nu dovedete numai solidaritate

ortodox, ci si simire romaneasc, «scotindu-se den Scaunit

de celu ce domneate acolo Craiulil Ardealului, înpreun cu

totu Svatulu rî 'a protopopiloru Biseariciî noastre, carii

sntu acolo, pentru ale lui nptî, de carele Svatulu, c
nite oameni slobozi, l-au judicatu acolo, nepohtindu jude*

cat de aiurea, i alegndu-lu de acolo Craiulu cu totu Svatu

rî i cu voia protopopiloru i cretiniloru pravoslavnici, care

sntu acolo lcuitorî, pre chir Iosif ieromonahului),—se pri-

mete noul Vldic atârntor de Scaunul Târgovitii i
membru al ((Bisericii noastre», numai «ca s nu rme acelfl

Scaunu vduvii i cretinii de acolo fr pstoriu, neputndu
celu maî denainte s-f dobândeasc Scaunulii, pentru ne-

mutatele obiceaiurî i tocmeale ce are respublica rl Ar-

dealului» \

La aceast dat va fi ajuns la Curtea lui erban-Vod4
Gheorghe Brancoviei, care alergase la Banul Radu din Cra'

iova, fiul lui Udriste Nsturel 2
, si de aici la Domnul ocro-

titor pentru a-i cere s apere, odat cu dreptatea fratelui;

su, ortodoxia comun si cinstea neamului 3
. Desl se dduse,-

fie i pentru motivele artate, i în forma aceia, întrirea

lui Iosif, care primi, dup cerere, cea d'intiu condic de'

zaconic episcopal 4 i începu vizitaia sa B
,
plângeri se fcur

la Constantinopol împotriva grosolanei samavolnicii din Iulie'

i la, 30 Septembre Apaffy trebuia s se îndrepteasc fa
de oamenii si de la Constantinopol, artând c Sava a fost

scos prin sobor i c are vinovii care i de moarte l-ar

1 Actul este în Condica Sfânt : publicat de Cipariu, Acte i frag'

mente, pp. 234-5 ; Popea, Vechea Mitropolie, pp. 7-8; Ghenadie En-
ceanu, Condica Sfânt.

2 Studii si doc, V, pp. 740-41.

8 Memoriile lui Gheorghe Brancovici.

4 Cipariu, Acte i fragmente, pp. 257-63 ; Mangra, p. 92 i urm.
6 Doc. Bistr., 11, pp. 30-4, No. ccxV ; socotelile Bistri{ei, în Studii

$i doc, I-II, p. 52.
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face vrednic 1
. i «Craiului» îi spusese in fat erban c

numai de hatârul cretinilor din acele pri a fost sfinit

losif i c nici na inut în seam ce sa adus împotriva lui

Sava, care aici, in ara-Româneasc, trebuia sa iie judecat 2
.

Totui Apalîy, încredinat c Brancovicetii stau in leg-

tur cu Beldy i pribegii i c de aceia a i fugit Gheorgîie,

arunc în temni pe Sava, care nu putuse scpa,— aceasta

i pentru a-i împiedeca de a merge prin ar, «sfinind

preoi i biserici», cum ii paraser dumanii 3
. Numai la 28

Decembre, losif ii cpt diploma de numire pentru te-

ritoriul pân la OU 4
. Dac in temnia sa, Vldica Sava a

fost insultat i btut, rmâne tot aa de îndoielnic ca i
multe altele care s'au scris p3 seama lui — certe cu Graiul,

prietenie cu Criasa, etc; aa ceva na îndrznit poate ApaftY,

care tia ce bine pot s sape Domnii români, cu Grecii

lor mai dibaci decât toi mândrii ageni unguri ai Ardea-

lului. La 1681, în August, Csâky i Pasko se învoiau în

scris cu Constantin Brâncoveanu, nepotul lui erban-Vod,
pentru a dâ înapoi, dac ar fi s capete ei puterea, Scaunul

vldicresc lui Sava, i totodat «sa lase in vechile drepturi i
datine Biserica noastr din Ardeal: s îngduie legea or-

todox, ce se zice de obte : româneasc in obinuitele ei

ceremonii vechi, cu liber exerciiu, dup legile terii, i, dac
unele lucruri ar li apsate împotriva voinii lor [a Româ-
nilor], s facem a se aduce, iari, in starea de libertate

veche, public, înaintea terii B
». In curând nici nu mai era nevoe

i Torok-Mag. Allam-Okm., VI, p. 101.

2 Ibid., p. 97 ; Septembre 1680.

s Tort. Tar, 1878, II, p. 706 : cf. Sate i preoi, p. 342 i urm.

* Gipariu, Acte i fragmente, pp. 60-70 ; Mangra, o. c, p. 173 i urm.

5 Petru Maior, p. 80, nota ; Gipariu, Archivu, p. 652 ; Mangra, o. c. y

pp. 179-80: «Religionem orthodoxam, vuJgo valachicam, ab antiquo

solitis cerimoniis eos uti, cum libero exercitio, secundum canon.es pa-

triae, et, siquae contra voluntatem eorum in sui terminis oppressa fo-

rent, coram Regno pristinae liberti restitui efficiemus, Metropolitani

seu Vladikam Szavam, cum plena restitutione honoris, pristino officio

24
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de cea mai grosolan form a prigonirii, cci Sava muriâ,

în temni la Vini, pe moia fratelui su, ori liber, dar

fr putin de a prsi ara.

Si în Iulie 1681 unii îl ineau de Vldic 1
. în ultimele

lui zile el ar fi fost cuprins in diploma de baron dat de

împratul fratelui su, Gheorghe, la 7 Iunie 1683, dar nu mai

tri pân în Septembre, când acesta fii fcut i comite 8
.

Aceste diplome, citate numai de istoricul sârb Raici, n'ar

fi false, cu toate c, pentru erban-Vod, Gheorghe era înc

în 1688 numai «dumnealui Gheorghie Brancovicb8 i la 1689

i se zicea la Viena : «acel individ», etc. .

4
. El fu îndat arestat

i sttu douzeci i doi de ani închis.

Astfel prin cazul Vldici Sava, care se poate pune, In

ce ne privete, alturi cu acela al Patriarhului Nicon, Bi-

serica româneasc din Ardeal ajungea s-i strâng i mai

mult legturile cu cea din Târgovite, i, orice ar fi fg-
duit trectorul episcop Iosif, care dispare în 1682 înc 5

,

se ddea prilej de afirmare i de recunoatere, chiar din

partea principelui ardelean i a nobilimii acestei teri, a drep-

tului de existen pe care-1 avea ortodoxia româneasc acolo

i a dreptului de control pe care, de aici, îl putea reclama

Biserica romaneasc a Principatului muntean.

în adevr, când Iosif închise ochii, urmaul su, Ioasaf,—

un fost episcop de Lacedemona, trecut dela noi în Ardeal—,

fu numit în adevr în Ardeal, în dieta ce se adun în F-
gra — i nu în Blgrad chiar — , dar, pe urm, el trebui

s treac munii pentru a fi ales din nou de ctre un sobor

muntean.

uti cum plena authoritate elaborabimus et contra quosvis illegitimos im-

petitores, tam ia religione, quam in libero exercitio ac cerimoniis iis-

dem patrocinabimur.»
i Studii §i doc, XIII, p. 100.

2 Cipariu, Archivu'p. 653. D. Radonici crede c diplomele sânt autentice.

8 Gen. Cant., p. 235 i urm.
* Mangra, p. 22.

6 Sate i preoi, p. 81.
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Astfel se zdrnicia regula pe care Iosif trebuise a o în-

scrie în fruntea Zaconicului su, rmas altfel nescris : aAlea-

gerea Vldici nostru rumnescu aida in Ardeal este den
fflila i den voea Craiului, care lucru ne este noaâ îngduit
de la Craii cei mai de mult rposai ; când va fi lips, se

se strâng toi protopopii, i înc i dentre ceialali preui,
i, den voea tot sborul, unindu-se toi la un cuvânt, aea
se-1 aleag; care, de se va prea i Craiului c este harnic,

aea-1 va întri în Vldicie precum se veade în Probatae

Constitutiones, titlul al optulea, articulu întb *.

Sigismund Boer, un «boier de Fgra» de-ai «Craiului»,

intra in Braov cu Ioasaf la 26 Mart 1682 i la l-iu April

acesta porniâ spre trectoarea Branului 2— , un adevrat drum
de ispire, o Canos a politicei ardelene calvineti. Iar la 11

April erban-Vodâ porunciâ s se strâng sobor la Mitro-

polie «ca s aleag i s hotreasc pe cel ce se va gsi
mai vrednic spre îngrijirea cea pstoreasc a Mitropoliei

aceia 3
».

CAP. III.

Biserica muntean dela 1654 la 1682.

Care era îns starea Bisericii muntene într'un timp când
un Domn energic înla aa de sus prestigiul ei ?

Mitropolitul tefan îi prelungi pstoria i în vremurile

nelinitite de'naintea morii lui Mateiu Basarab. în 4652
d tipriâ Pravila cea mare, iar în Novembre 1653, în urma

1 Albe rmân rubricele : «Vldica cu ce rnduial trebue se triasc
;

ce-i deregtoria titorilor ; ce este venitul Beseareci ; canonul protopopilor,

canonul popilor ; de popii carii vin dentr'alte ri ; de sborul mare

:

obiclaiul, slobozie, trie ; de sboarle mici ale eparfiilor ; despre alea-

!Pr<sa diacilor, pre popie». Tot programul calvin czuse. Cipariu, Acte

** frcujmente, pp. 257-63 : Mangra, p. 93 i urm.
2 An. Ac. Rom., XX, p. 223.
3 Condica Sfânt, no. xvn.

DigitizedbyG00gle



372 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

rzboiului cu Moldova, iesiâ înaintea Patriarhului de An-
tiocliia, Macarie, care intr în Târgovite *. Mitropolitul Ig-

natie, Sârbul dela Râmnic, care i acolo-i zicea ^arhiepiscop

al Râmnicului i al Mehadiei toate» 2
, h kcw *1I*x«Au, îi

urm, în împrejurri necunoscute.

Acest Mitropolit sluji la înmormîntarea luiMateiu, la sfini-

rea lui Constantin-Vod 3
. Rscoala Seimenilor îl cru, si el

merse în fruntea soliei muntene care cercet in Maiu 1G55
pe Gheorghe Râkoezy al H-lea 4

. i Mihnea cel Ru îi d
sarcina de a se înelege cu «Craiul» in 1659 5

. O scurta

retragere la Râmnic în 1055 nu se prelungise prea mult 6
.

Dar, dup cderea Domniei lui Mihnea, Gheorghe-Vod
Ghica, sau mcar fiul su mai hotrât, Grigore, chem in

- Scaun iari pe tefan, care sttu de acum înainte ca Mitro-

polit, fr a se mai însemna în vre-o privin, pân la 25

April 1668. Pe mormântul su în Mitropolia din Târgovite,

creia tocmai îi dduse un clopot 7
, se înseamn cu mândrteT

în românete, c el a «fost pstor in Scaun ani 20», tre-

când u-se astfel cu vederea ca nedreapt i necanonic ps-
toria trectoare a Sârbului din Nicopol, Mitropolitul tulbu-

rrilor 8
.

Soborul alese, la 20 Maiu 1668 9
, în locul Românului

tefan, din Rmetii Vâlcii de obârie 10
, nscut ins din

prini dela Costetii Argeului, pe alt Român, Teodosie,

1 Cltoriile patriarhului Macarie, pp. 78-9; cf. Istoricul eparhiei

Râmnicului, p. 44.

2 Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 42 : la 1646.

.
3 Y. Cronica terii, p. 335..

* studii si doc, IV, pp. ccxxv, 33 i urm,
5 Ibid., p. ccxcix, dupSzilâgyi, Bellum boreo-orientale, II, pp. 557-8:

Mon. Comilialia Trans., XII, p. 388; cf. Studii si doc, IV, p. cec.

Cal. pair. Macarie, p. 161.

' Inscripii, I, pp. 117-8.

8 lbid., pp. 122-3. Pentru «a doua venire în Scaun» a lui tefan iu

1657 (apoi vine i a treia oar), v. Condica sfânt, notele la no. ix.

* Condica Sfânt ; Studii i doc, V, p. 629, nota 1.

io Studii i doc, XIV, p. viu, nota 2.
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care erâ de loc din Vetemul Ardealului i se clugrise la

Cozia, ajungând apoi egumen la Arge *.

Nu se clcau astfel drepturile episcopilor Râmnicului i Bu-

zului, în cel d'intâiu Scaun, în locul lui lgnatie Sârbul fu-

sese aezat, la 1053, egumenul Goziei, Dionisie, care rmase
in tot cursul stpânirii tulburate a lui Constantin-Vod.

înc din Septembre 1058, sttea îns la Râmnic un al doilea

lgnatie, cruia i se zice, pentru a-1 deosebi de cel d'intâiu

:

direcub,—arbiereu ambiios care, clcând pe urmele Sâr-

bului, i întrecându-1 cliiar, nu-i zicea numai episcop, cum
era de fapt, ci: «cu mila lui Dumnezeu arbiepiscop Mitro-

polit cbir lgnatie de Râmnic, a toat ara», adec a toat
Tara Oltului 2

. Domnul îns nu tia, firete, decât de «pis-

cupia dela Rmnicul-de-sus» i «printele piscupul Egnatie

Grecul» 3
.

Grecul nu era, de alminterea, dintre crturarii din acest

neam cari se slluiau dela o vreme la noi, i pstoria lui

e tot aa de stearp ca i a înaintaului su român. La

moartea lui, întfimplat în Mart 10(58, se alese, in ziua de

21 ale lunii, Serafim, care era episcop de Buzu înc din

vremea lui Mateiu. Basarab, dela 1649 4
. Serafim erâ un

prea nou episcop de Râmnic pentru ca s aib dreptul de

a pretinde la Mitropolie, i înc mai nou erâ Grigorie dela

Buzu, fost egumen de Brâncoveni— un ucenic de-al Mi-

tropolitului Grigorie — ales la 4- April 6
,
— înlocuitorul în

acest Scaun al lui Serafim.

Dar, pentru a se aduce in fruntea ierarhiei muntene un
simplu egumen dela Cozia, mai trebuia ceva. Dup încheiarea

Domniei lui Mateiu-Vod, dup frmântrile din timpul lui

1 Gf. i Leaviodax, p. 400.
2 Istoricul eparhiei, pp. 45, 48 i urm.
8 Studii si doc, V, p. 604.
4 Lewiodax, p. 440; Condica sfânt, no. i.

* Condica sfânt, n-le n-iu ; cf. i Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 52.
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Constantin Basarab, dup venirea de Domni strini, i reci

in Scaunul muntean, ca unii ce puteau fi mai siguri îr

credina lor fa de Turci, se alctui în ar, in jurul lui

Constantin Cantacuzino Postelnicul, pe care Grigore Ghica

puse s-l zugrume la Snagov, pentru trdare, si in jurul

fiilor si, dintre cari doi, Drghici i erban, râvnir Domnia,

un puternic partid al boierilor de ar, Romani sau roma-

nizai, neamuri bune i vechi, care înelegeau s nu îm-

part cu nimeni cinstea, dregtoriile, venituri'e. Când placul

Turcilor, cumprat, ca de obiceiu, cu bani, fcu din Radu
Leon, liui lui Leon-Vod Toma, un Domn al erii-Ro-

mâneti, acesta fu artat cu degetul ca strin el însui i ocro-

titor de strini, ca strictor de datini i clctor de drep-

turi, i boierimea, care cetiâ in cronici i avea i altfel În-

tiprite întâmplrile ultimelor decenii, se hotra a inoi

împotriva lui ceia ce se fcuse de generaia btrânilor Îm-

potriva lui Leon-Vod însui.

Pricini de plângere împotriva acestui Radu-Vod care

vorbiâ grecete erau destule : cmarghiolii* lui, Sotialâul, Bu-

lasachi, nu cruau nici mnstirile în lcomia lor de bani

i de bucate; din argintul icoanelor, spune cronica de fa-

milie i de partid a Cantacuziniior, se fcur «scri i tipsii

i ale ferecate» pentru mândria trufa a Domnului ; pe

degetele lui sau ale vre-unui puternic ocrotitor din arigrad
se vor fi mutat cele <tdou inele de aur cu pietre scumpe»

de pe oasele sfinte ale moatelor lui «popa Nicodim* din

Tismana, pe care Mateiu-Vod o închinase la Si. Munte 1
;

averile egumenilor treceau in Vistieria domneasc. Cel puin
aa spun dumanii 2

.

Se pregtiâ o rscoal; erban Cantacuzino, Mare-Sptar,

era în msur a strânge la Bucureti pe cpitani, iuzbat i
slujitori 3

; trebuia ca un Mitropolit îneles cu nemulmiit
din acest partid «naional» s fie gata a iuâ crucea in mani

i tefulescu, Tismana, p. 189.

2 Pp. 370-1 din Magazinul istoric, I.

* Cron. lui Constantin Cpitanul, p. 160.
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pentru a merge, în sunet de clopote, înaintea cetelor rs-

culate. Oameni evlavioi, darnici pentru cele sfinte, ctitori

de biserici— în 4671 ei isprvir frumoasa biseric dela

Goeni pe Arge, lâing Curile lui Radu-Vod erban, buni-

cul lor 1 — , Cantacuzinii aveau muli prtenitori printre cle-

rici. i astfel, cu voia lor i pentru interesul lor politic,

fu ales Mitropolit Teodosie.

Supt cuvânt c Domnul vrea s ucid pe boierii cari nu-i

plac, se strânse la Curte, în ziua de 3 Decembre 4668, —
pe când se întorcea dela Moscova Mitropolitul ardelean

Sava —, o mare mulime de boierime i oameni din popor.

De aici gloata plec spre Mitropolie, unde clopotele se pu-

ser în micare pentru a înmuli i mai mult numrul lup-

ttorilor împotriva tiranului patron al Grecilor. Un fel de

sobor al rscoalei se inu la Cotroceni, unde peste' câiva

erban erâ s ridice mnstirea sa, o capodoper a

artei bisericeti dup tipicul definitiv care se elaborase

pân atunci. Aici se alese deputia de plângere care trebuia

ba caute tocmai în Tesalia pe Sultan spre a-i cere curirea
pmântului terii de Greci. Radu-Vod se grbise a se le-

pda, la 9 ale lunii, prin act formal, îndreptat ctre «arhierei»,

— tustrei episcopii erau de fa — , «arhimandrii, egumeni,

boieri, slujitori, popi, diaconi i toi ranii câi s afl vie-

uitori în ara Domniei Sale», de Greci laolalt i de fiecare

din cei mai mari în deosebi, asigurând bunele datini de pe

vremea lui Vod Mateiu btrânul 2
.

în mnstirile neînchinate, el se învoiâ a nu se pune

egumeni decât «Rumâni, dup obiceiul i tocmeala lor, iar

om strein, gr6c, s nu fie volnic nimenilea a pune». în-

chinri nou se opresc. Clugrii greci vor iei din biserica

domneasc a Curii, fcând loc unor «popi mireni rumâni».

Asupra acestor puncte, Radu fcu jurmânt la Mitropolie 2
.

De fapt, înc din April 1666, supt înrâurirea Mitropoli-

i Inscripii, I, p. 88.

2 Mag. ist, 1, pp. 131-4.
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tului tefan, Radu întrise hotrârile lui Mihai Viteazul cu

privire la înlturarea strinilor clin fruntea oricrii mn-
stiri * i, cu câtva timp înainte chiar, el orânduise întoarcerea

acelor «obiceaiuri bune ce era pierdute i precupite de streinii);

un strin putea râvni la egumenie, numai dac, fiind i

«om de folos», sttea un timp la noi, ca «s se dea loculub,

dac-1 primiâ soborul i dac jura c ceva lcui pân la

moarte» în mnstire, cârmuind-o în dreptate i credin

i iind în seam soborul. Egumenul, de orice neam, va li

scos dac se va dovedi «viclean i va începe a lacul rz-

vrtit i va fi de zminteal frailor», mai ales înstrinând

averea 2
.

De fapt, dac pe lâng Radu-Vod se gsete episcopul

grec Sofronie, de Vidin,—la Tismana, la Arge— Teodosie—

,

la Dealu, la Snagov, la Câmpulung, la Cldruani, la Arnota,

la toate mnstirile domneti deci, care sânt înirate în

aceast ordine 3
, erau la 44 April 1666 numai egumeni ro-

mâni si cetind românete.
a a

Astfel Radu-Vod grecul era prea slab ca s poat luâ m-
suri împotriva acelor dintre rsculai, cari rmaser ; ceilali,

între cari i Mitropolitul, aduser numirea unui nou Domn, po-

trivit pentru ca neamul i aliaii Cantacuzinilor s poarte toate

trebile dup voina lor 4
. E btrânul Antonie-Vod din Po-

peti, dela care Sava Ardeleanul cpt, la 25 April 1670,—
precum Simioir tefan cptase, cu toat calvinia lui, dela

Mateiu-Vod în 1650, — întrirea moiei pe care Mitropolia

Blgradului o avea, înc din zilele lui Mihai Viteazul, în

Tara-Româneasc B
.

1 Doc. Cant., pp. 64-5, no. xxvn.

2 Actul — v. Doc. Cant., pp. 61-2, no. xxn, — e întrit de Partenie

al Constantinopolei La 7173. Se hotareste c între cele trei mnstiri,

Tismana, Gozia i Bistria, va fi o legtur care s îngduie unui c-
lugr dintr'una din ele a fi egumen i la celelalte.

8 Doc. Cant., p. 69 sau Mag. ist., I, p. 401.

* Mag. ist., IV, pp. 371-2.

5 Pucariu, In orele libere, Sibiiu, 1837 ; Socotelile Sibiiului, p. 18,

nota 1.
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Teodosie ddu, iirete, carte de blestem pentru desco-

perirea acelor boieri cari îndemnaser la uciderea btrânului

(Constantin Gantacuzino 1
. El întri msurile luate pentru a

pedepsi pe Stroe Leurdeanul, puind supt actul de afuri-

sanie isclitura egumenilor români : dela Tismana, Cozia —
unde erâ un Teodor, — dela Ristria, Arno ta, Dealu, Câmpu-
lung Glavaeioc — viitorul Mitropolit Varlaam, poate un
Moldovean — , dela Snagov, Govora, Gldruani, i, in al

doilea rând, ale celor greci, dela SC. Treime— , Radu-Vod»
din Bucureti,—dela St. Gheorghe, mitoc al Ierusalimului,—

dela Gruia, dela Mislea, dela Sriudariul din Rueureti i
dela mnstirea Mihai-Vod din acelai ora, afar de «egu-

menul Doamnei, Dionisie» (dela biserica bucureteanâ a

Doamnei lui Serbau) 2
. Prin ei toi, Vornicul Stroe se

prefcu, fr cea mai mic bunvoin, în «printele mo-

nah Silivestru», clugrire iar pild pu atunci, pentru

a scpa dela moarte.

Când Grigore-Vod Ghica ajunse iari Domn, iirete ins
c veni ceasul rspltirii pentru Mitropolitul cantacuzinesc

i episcopii de partid. Caterisirea lui Teodosie sa svârit

îndat dup venirea in ar, in primvara anului 107:2, a

Domnului din a cruia porunc fusese ucis Constantin Pos-

telnicul Cantacuzino. De sigur c a fost un sinod de ju-

decat, din care trebuie s li fcut parte, nu Vldicii terii,

prtai la toat aciunea politica a fruntaului lor, ci epis-

copi greci de peste Dunre, pe cari Giiica-i putea atrage

tot aa de lesne ca i Radu Leon. Pan atunci Mitropolitul

prigonit de Domn îi prsise Scaunul de bun voie

8uu fugise peste hotare; o judecat sinodal, asemenea cu

aceia care, in chip atât de dramatic, se isprvise abia

la Moscova, era i lucru ginga, i lucru greu — aceasta

putea s o tie Grigore-Vod — din punctul de vedere al ob-

servrii canoanelor. Se pare c Ghica va H fost sftuit atunci

1 Doc. Cant., pp. 75-6, uo. xxxn.

- Doc. Cant., pp. 77 i urm., 82-3, n-lo xxxm, xxxin-n.
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de arhiereul grec care în aceast vreme a avut mai mult
înrâurire asupra întregii viei religioase a Românilor.

Dosofteiu de Ierusalim, noul Patriarh tânr — cci de el e

vorba,— se ocup în cele d'intaiu timpuri ale administraiei

sale cu orânduirea «Friei Sfântului Mormânt* dela me-

tohul ierosolimitan la Constantinopol, creia-i ddu un

epitrop i un «comitet de frai aleb, apoi el începu cl-

direa mnstirii din Betleem, pentru care Gonstantin-Vod

Cârnul dduse in mâna Patriarhului Nectarie 7.000 de lei
1
,

i, în sfârit, cu sinodul provincial din Ierusalim, menit

s alctuiasc acea declaraie prin care se vestiâ lumii

întregi c în zdar aduc îti sprijin Calvinii din Frana

în lupta lor cu Jansenitii catolici dogmele Bisericii rs-
ritene, care nu consimte cu Chirii Lukaris 2

. Dar, înainte i

«lup sinod, el trebui s cltoreasc pentru ca prin po-

menile strânse s poat acoperi o datorie de 100.000 He

Iei care apsa asupra Patriarhiei. Era in Iai, la Duca-Vod,

prin 1670-1 i, de oare ce fu chemat in 1074 Ia Constanti-

nopol din «Macedonia, Bulgaria i Serbia», trebuie s se

cread c, dup sinodul din 1672, ol a venit iari prin

erile noastre, ai cror Domni i boieri puteau ajut mai

mult pentru acoperirea cheltuielilor Scaunelor patriarhale

din Bsrit decât eranii slavi de peste Dunre 3
.

Un Grec fu pus în locul lui Teodosie, unul dela Atos,

egumenul Sfintei Treimi, deci al mnstirii Radu-Vod,

Dionisie 4
. El nu sttu decât prea puin vreme in Scaun

i, dup moartea lui, înc de la 2i Decembre din acelai

an, se alege Varlaam din Glavacioc, care cltorise si el prin

i Chrys. Papadopulos, Aot'$£0; K. Ieo., PP 6, 8.

2 Michalcescu, p. 126 i urm.
8 Ibid,, pp. 6-7.

4 Y, Lpedatu. in Cnnv. Ut., XXXIX, n-le 11-2; Studii $i doc, X, p.

620, nota 1 ; Condica s/ntit. no. x.
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Moscova, la 1666-7 \ i «prin 4671d ajunsese episcop la

Râmnic 2
; acestuia i se propusese Mitropolia Înc din pri-

mvar, dar el nu voise s primeasc, precum mrturisete

însui ia ieirea sa din Scaun: «chir Teodosie în sil s'a

scos den Scaon, i, episcup Râmnicului fiind, mi s'a fcut

sil de cel de atuncea Domn ca s m mut la Scaonul

Ungrovlahiei, i am primit toat spaima Domnului, ca s nu

Iac acest lucru fâr de cale», i chiar a doua oar, când

lu cârja czut din degetele unui mort în loc de a o smulge

din manile Mitropolitului su viu, el ar li fcut aceasta

tot «avându-se sil de spre Domn» 3
.

Dup Decembre 1672 se fcu o înoire care loviâ greu in

eparhia Râmnicului, de unde plecase Varlaam. Grigore-

Vod avea lâng el pe un Daniil, «striin, din ara Moldovei»,

cu care erâ legat prin cine tie ce amintiri sau interese.

Acesta va li râvnit locul pe care-1 cptase Varlaam, sau

mcar Scaunul Râmnicului; neputându-1 mulml, pentru

motive pe care nu le cunoatem, Grigore, care cetiâ prin

letopiseele terii i se învase de acolo s cear lui Apaffy

feudele sale ardelene Fgraul i Amlaul, i tia despre

Scaunul cel vechiu de episcopie a Strehaii, pomenit i in

cronic, «s'au socotit d'inpreun cu toi cinstiii sfetnicii

Mrii Sale si au tocmit si au aezat aceast sfânt mnstire
a ti episcopie a erii-Româheti» ; Daniil fii sfinit de Var*

laam singur 4
. Episcopia Strehaii, pentru Mehedini, pentru

acea «toat Meedia» de care vorbiâ Ignatie Sârbul, iu ps*
trat de Duca-Vod, supt care e pomenit în 4674 i 1675*.

erban, aducând înapoi rosturi canonice, a trebuits înlture

dela început aceast ciudat episcopie din placul domnesc 6
*

i Biserica ortodox român, XIII, pp. 678, 689-97.

a Istoricul eparhiei, p. 53 i urm. ; Condica sfânt, n-le vih-ix.

* Condica sfânt, p. 54.

* Pisanie contemporan la Lpedatu, Episcopia Strehaii, pp. 8-10.

* Ibid., pp. 6, 14 ; cf. An. Ac. Rom., XXVI.
* a Arhiepiscopul Daniil* care se afl in 1686 in Focani pe lâng fostul
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Lsând la o parte rostul lui Varlaam în tiprirea de cri
româneti, el ajut pe Doamna lui Grigore Ghica s ridice

schitul vâlcean Fedelecioiu. O fericit întâmplare ni-a

pstrat izvodul cheltuielilor fcute cu cldirea, început la

30 Iulie 1673, i astfel tim c s'au pus 90.000 de crmizi,

în parte dela Jiblea, cu 80 de bani i un leu mia, dându-se

în seama «meterului de zid» Stoica, i a zidarului Marin,

pe cari-i supraveghea Logoftul Dragomir; c vrnicerii au

costat 10 galbeni ungureti, c piatra de var a fost strâns

de oamenii din Rdcinesti, Scunesti si Dolofani, iar lucrul

la zid, pentru crat i altele, de Jibleni; c piatra, în «bu-

durb i ((cuiburi», s'a adus din Albeti, cu ((vtaful de

pietrari» Stoica, pltindu-se un «nem» destul de ridicat

cruilor de ctre dichiul tefan; c, pentru lemne, s'au

tocmit patru meteri ; o evanghelie tiprit i frumos legat

cu argint, o cruce, un potir, un discos, o zveasd, o lin-

gur, o copie, o cdelni i trei candele cu «zale» le-a dat

Doamna, i la aceast d'intâiu zestre Vldica, din partea lui,

adause: o «Liturghie de Mosc», un Octoih, o cdelni i
o cruce 1

.

în acest timp, la Tismana erau închii fostul Mitropo-

lit Teodosie, logoftul i cronicarul cantacuzinesc Stoica

Ludescu i Gheorghe socrul lui Aga Mateiu Cantacuzino:

Gheorghe fu ucis aici, înc din Maiu 4673 3
, iar Teodosie,

care sttu i mai departe la «ztocenie» pentru «multele

prihni» ce i se aruncase 3
, scria ncjit dela locul su de

pocin, la 9 August din anul urmtor, cerând lui Radu

Creulescu, cumnatul Cantacuzinilor, i fiului acestuia, Pârvu,

surgunii i ei în Mrgineni, «s nu pregete la ce s'ar cdea

Mitropolit moldovenesc Teodosie — Studii i doc, VII, pp. 321-2 — , nu

poate fi acest Daniil, care fusese numai episcop. E desigur «proin Ar-

deleanul», fugit, pentru vre-un motiv politic, din ara-Româneasca.
1 Studii $i doc, V, p. 484 i urm., i, pentru moii, cf. Istoricul

eparhiei Râmnicului, pp. 57-8.

2 Cronica lui Ludescu, Mag. ist., V, p. 11 ; cf. p. 12.

lbid.
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pentru dânsuta 1
.' Plângeri i struini, care trebuiau s fie

zadarnice atâta timp cât Gliica i apoi Duca-Vod, care nu
era s revizuiasc doar procesele pierdute de partidul can-

tacuzinesc, avur Scaunul muntean.

Când ins erban calc peste prigonire ca peste pragul

mririi sale, lucrurile se schimbar. îndat i se fcu jude
lui Varlaam. în primvara anului 1679, dând pare c lui

Apaffy un exemplu pe care acesta-1 urma potrivit cu in-

teresele sale i într'un mod care-i erâ special, erban
strângea la Bucureti, dup cererea lui Teodosie, îndat

adus deJa Tismana, i dup «tomul» de învoire al Patriar-

hului de Constantinopol, Dionisie, — care fu, prin urmare,

întrebat, dup norma amintit de curând în Moscova, —
un sinod, olBiserica cea Mare» erâ reprezintat de episcopul

de Mire (Mireon) i de lenachi Porphyrita, care nu erâ numai

agentul iui erban Ja Poart 2 — el îi i cumprase Domnia,

biruind pe Ruseteti, sprijinitorii lui Duca-Vod — , ci i
Logofâtul-cel-Mare al Patriarhiei 3

. i ali arhierei strini,

«cari se întâmplase atunceaaici», au fost de fa, — Metodie

de Dristra (Siiistra) * — , împreun cu ((arhiereii terii» —

,

tefan al Râmnicului, fost egumen de Sadova i ales de

acolo la 15 lanuar 1673 B
, un Român ai crui nepoi se

chemau Badea i lrimia, amândoi logofei, iar prini îi

erau Bogdan i Nedelea 6—i Grigorie de Buzu ; egumenii

ca i boierii au fost chemai s iea parte la dezbateri. Var-

laam nu fcu nicio împotrivire, ci recunoscu lipsa de vi-

novie a lui Teodosie; apoi «au pus cârja pre mas
înaintea Domnului i a tot soborul», — ca odinioar Nicon,

de suferinele cruia tia, firete. ((i, Juân^l cârja, Domnul

1 Studii i doc, V, p. 487. n-le 25-6.
"2

lbid., III, p. 96 i urm.
8 Of. Cron. lui Ludescu, în Mag. ist., V, pp. 49-20.

4 V. Condica sfânt, no. xiv. i un Emanuil de Patras erâ pe atunci

Ia noi (ibid., no. xn).

r» lbid., n-Je xn-ui, pp. 45-6,

B Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 71.
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au dat-o Vldici Teodosie, i l-au trimis la Mitropolie cu

mare cinste, Mari, iu sptmâna cea mare înaintea Pa-
tilor, Aprilie 26» x

.

Schimbarea cea nou în Biserica muntean fusese fcut
într'un chip care nu îngduia nicio critici*. Vldica depus

i cei adus înapoi în Scaun nu-i pstrar ur. VarJaam

cldi în linite, in eparhia Mitropolitului, la Trivale, lâng
Piteti, un schit care-i pomenete înc numele 2

,
pe când

Teodosie îi fcea i el o mnstioar pe dealul de de-a-

supra Râmnicului vâlcean, la Cetuie, isprâvindu-1 la 49

August 1680 3
. Apoi Varlaam, care tri pân dup. sfâritul

Domniei lui erban-Vod, izgonitorul su, fu aezat de noul

Domn, Constantin Brâncoveanu, la mnstirea Rânccio-

vului i acolo poate îi încheie zilele ca schivnic 4
,
—

. se

pare dup Septembre 1608 chiar.

Acest sobor muntean, prezidat de un Mitropolit de loc

din Ardeal, care se întitula cu mândrie— in titlul Litur-

ghiei din 1680 — «Mitropolitulu Târgovistii si Bucuretilor,

arhiepiscopulu a toat Ungrovlahiia i exarhu laturilor

iprociD — o traducere iredentist, am zice azi — , er che-

mat s fac la l-iu April 1682 alegerea unui nou episcop

ardelean.

CAP. IV.

Biserica Românilor din Ungaria pân la Unirea cu Roma.

Pe atunci er atotputernic înrâurirea lui Dosol'teiu

al Ierusalimului, care numai cu ajutorul lui Serbau Can-

tacuzino izbutise a rezolvi la Poart in sensul dorit de

el vechea chestie a «.(mnstirilor închinate» ctre Ierusa-

1 Cron. lui Ludescu, p. 20; ci', i Condica Sfânt, pp. 54-5; Lfeme-

ridcle lui O.iriolil. trari. Krbiceanu, p. 12.

2 hicripii, I, pp. 140-1, no. lx.

8 lhid., pp. 177-8. no. fax.

4 Jhserica orto.htxn roi/dmi, XIII, pp. (578-9: hi*crip[ii
f 1, p. 141.
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lim i care cptase de curând, dela tefan Petriceicu,

Domnul Moldovei, închinarea ctre Sfântul Mormânt a

Trei Ierarhilor, o întrire a închinrii fcute de însui

ctitorul, Vasile-Yod x
. Grecii nu mai erau privii cu

ochi ri ca pe vremea lui Radu Leon, când interesul po-

litic al unui puternic partid cerea aceasta, ci, din potriv,

se urcau lesne la locurile d'intâiu, in care se puteau aeza
fr grij. Astfel Grecul, Ioasaf, fost episcop de Lacede-

mona, fii ales de soborul românesc din Bucureti, care,

dup concepia curent atunci, se gândiâ mai mult la or-

todoxie decât la neam 2
. El fcu jurmântul formal de or-

todoxie neprihnit.

Ioasaf trecu în Ardeal ca un rspltitor i pedepsitor,

simind in el toat cldura unui invierunat aprtor al

ierarhiei statornicite, al neschimbatelor canoane. Scoaterea

lui Sava Brancovici o mrturisiâ fi ca un abuz, cci
episcopul numai de Patriarhul su drept-credincios se poate

judeca, iar nici de cum de «Graiul» mirenilor,— i de popii

lui unguri, eretici, înc mai puin. Sava trebuia s fac apel

la Constantinopol, de unde ar li venit delegai patriarhali.

Tiprirea de cri pentru slujb in sens calvin e un mare

pcat, i el nu se va face cu niciun pre vinovat de dânsul,

ci, ca ierarh ortodox, recunoscând ins, ca limb îngduit
in Biseric, limba poporului, «va tlmci i va dâ la lu-

min cri de credin dreapt». Fr s întrebe pe nimeni,

cu puterea lui vldiceasc, netgduit, el scoase pe pro-

topopii calvinizani din Armeniu, Sacadate, Mohu, Corabia

i Daia. Erâ hotrât, cu puterea dela Patriarhul Dosofteiu,

a izgoni pe preoii însurai a doua oar.

Orice s'ar zice, din punctul de vedere naional astzi,

orice s'ar fi zis atunci din punct de vedere calvin, de

1 Ghrys. Papadopulos, o. c, pp. 34-5.

* Candidai mai fuseser un Xicodim i un Partenie,— Români amân-

doi, cred; Condica sfânt, n-le xvii-vm ; cf. Popea, Vechea Mitropolie,

pp. 9-10.
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protopopii din Vin, din Daia, din Blgrad, Inidora, llia,

Tuscea i Romoel, reprezintanii legii reformate în mij-

locul Românilor, ba chiar de protopopul Staicu din

Braov, orice-ar ii fost rugai s adauge magistraii din

Sas-Sebe, despre netiina de românete a unui episcop

care ar fi spus grecete i Tatl Nostru, Crezul, cele zece

Porunci i ar (i predicat grecete de Pati — i-1 tim c
iscliâ numai grecete,— oricât s'ar fi cârtit împotriva celor

din jurul lui, preoi i clugri rsriteni cu pletele lungi,

oricât ar fi fost învinuit c a dat bani pentru Scaunul su
i c a numit pentru dare de bani,— Ioasaf merit tot res-

pectul pentru credina, consecvena i curajul su. Orto-

doxismul militant intrase cu Ioasaf, zis Acachie, în Ardealul

deprins cu toate uneltirile religioase impuse de Guvern, cu

toate prefctoriile i imbrobodirile. Când i se cerii soco-

teal de un sinod chemat pentru a-1 izgoni, nu voi s
recunoasc forul înaintea cruia, el, episcop, fusese admis

;

cerând s-1 asculte Craiul însui, fr a spune o vorb der

îndreptire, se ls despoiat de mitr i cârj de ctre
aceia cari nu i se puteau înfia altfel decât ca nite bar-

bari i eretici, prigonitori ai Bisericii celei adevrate (12-14

IulieWi) 1
.

Ioasaf plec spre o mnstire de odihn, încredinat— i
pe deplin dreptate — c i-a fcut datoria întreag. Mitro-

politul Teodosie, din partea lui, bine sftuit i energic în-

demnat de Patriarhul Ierusalimului, nu erâ om care s fac
pe voia lui Apaffy, lsând a se izgoni episcopul pe care-I

alesese i-1 sfinise dup canoane i trimeând apoi dup
porunc un altul Bau alegând i sfinind pe acela ce i-ar

fi fost trimes de dincolo, de ctre soborul de alegere i de
ccCraiub, stapânitor i în Biserica Românilor. Dac superin-

tendentul Tophaeus îi avuse rzbunarea, Teodosie ls,

1 Mori. Comitialia Transylvaniae, XVII, p. 292 i urm. ; Torok-

Magyarhorl Allam-Okmnytr, VI, pp, 273-4. Gf. Sate §1 preoi, pp.

82-3 ; Dobrescu, Frcujmente t p. 43 i urm.
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in schimb, mai muli ani de zile Ardealul fr pstor, odat
ce nu4 folosise întiinarea pe care o dduse la 1680. Ba

înc se fcu drum într'acolo, la 1683, frailor Lichudis,

pe cari Dosofteiu de Ierusalim îi trimesese in Moscovia pentru

u Întemeia acolo o Academie ; ei petrecur o bucat de

vreme în ara- Roinâneasc, bine primii de erban Canta-

cuzino, i de aici trecur in Ardeal, unde statur vre-o

trei luni, cercetând cu deosebii teologi despre deosebitele

Întrebri teologice si despre Purcederea Sfântului Duh 1
.

Ioan din Vini avu în acest rstimp conducerea, în cel

mai rspicat sens calvin i in cel mai josnic servilism gu-

vernamental, a Mitropoliei neocupate. Despre înlimea lui

de concepie ajunge mrturisirea fcut la sinodul din 168w2

c principele, «Craiub, are toate drepturile asupra tuturor

bisericilor din ar, pentru c lui i împratului turcesc,

iar nu Patriarhului, ii pltete lumea birul a
. Aezându-se

Ia Sas-Sebe — nu in Blgrad— , el începu i lucrul de tipar

pecare-1 doriau stpânii si: o culegere de predici la mori,

culeas din cri ungureti, Slcriulâ de aur (1683) i o

crticic de moral calvin, un fel de catehism poporal,

Crarea pre Scurt, au fost traduse de el in românete,

în sfârit acela care la orice prilej se arta încunjurat de

ttoi protopopii i totu sborulu Rumânilor din Ardealul

inu la 1684 i un sinod dup normele prescrise de To-

phaeus, patronul su 3
.

Numai când Ioasaf muri, Biserica româneasc de dincoace

de muni, a principatului muntean, alese un înlocuitor al

su, pe un clugr de loc din Vetem, satul lui Teodosie,

i pe unul care poart caracteristicul nume de Sava, ca

o amintire a Vldici prigonit i întemniat de Apafly ; el

1 Chrys. Papadopulos, Ilaip I«p , pp. 194-5.

2 Mon. Corn. Trans., I. c, p. 293.

« Ibid., XVIII, p. 237.
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veni din ara-Româneasc, aducând crile de slujb ro-

mâneti tiprite acolo i pe care Domnul i le dduse cu

mâna lui 1
, loan din Vini i ai lui, aâai de neîmpcatul

Tophaeus, nu-1 vor fi primit, sau el va li prsit iute, prin

moarte sau prin retragere, rostul su de Vldic.
Dar la l-iu Iunie 1685 soli munteni dela erban-Vod,

care se încredinase c Turcii nu vor sprijini pe Csâky*,

se aflau la Fgra, i ei se invoiau a prsi causa acestui

«vânztor al Ardealului» si a încheia cea mai strâns le-

gtur de aprare reciproc cu Apaffy 3
. O urmare fu i

aceia cu principele Ardealului se înelese la alegerea în

Mitropolia din Bucureti i dup normele voite de erban

a unui nou Vldic ardelean. Se alese Varlaam, ucenic

poate al Mitropolitului muntean cu acest nume, care plecft

la '23 Decembre 1085 din Braov, cu alaiu, pentru a cpta
puterea episcopal dela izvorul ei tradiional i canonic 4

.

Avuse doi concureni greci, pe egumenii dela Cotroceni si

Radu-Vod; îl sfinir Teodosie i Daniil, fostul episcopie

Ardeal. E drept c, la întrire, in ziua de 19 April 1686,

i se impuser condiiile tiute, dar nu i pe acelea care se

adugiser pe vremea lui Sava Brancovici 6
. Si Varlaam inu

apoi soboare binecuvântate de noul superintendent, tefan

Horty 6
,
i el ls pe loan din Vini i pe Gheorghe din

Daia, indiscutabili calvini, s lucreze cele d'intâiu carii (k

slujb româneti, cu dogm «curat)) : un Ceaslovet din 1GS7,

o Rnduialâ a diaconstvelor din acelai an i, In 4689, un

Molitvenic, pe lâng opusculul Povestea la 40 de mucevlrl.

Altfel bun gospodar, el fcu daruri Bisericii din Blgrad, 'Io

1 Sânt amintite in averea Mitropoliei ; Ci pariu. Acte i fragmente,

p. 2b* 1 ; Mangra, o. c, p. 95.

^ Ah. Ac. Rom., XXI, p. 296 i urm.
3 Moh. Com. Trans., I. c, pp. 341-1, no. xcv.

* ,1m. Ac. Horn., XXI, p. 228.

5 Mon. Com. Trans. I. <•., p. 48 (
5 i urm.: Cipariu, Acte i fragmente,

pp. 238-9: Coiul. sfânta
t
n-le xxi-n ; cf. n-Ie xix-xx.

* Cipariu, /. <\, pp. 264-5.
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mult lsat în prsire pe vremea certelor dintre episcopi

i protopopi 1
. Primiâ s fie numai cVldica» Românilor, al

cror cpipec» se intitula Horty, ca i, dup dânsul, tefan
Veszpremi B

.

Se gsise în sfârit un om moale care tia s împace

ortodoxia din inima lui cu calvinismul scos la iveal

în toate chipurile i Domnul muntean nu mai era aplecat

s se îndumneasc pentru prefctoriile lui Varlaam cu

aliatul ce câtigase în 1685.

CAP. V.

Biserica moldoveneasc dela cderea lui Gheorghe tefan
înainte. Noile lucrri literare i tiprituri

în Moldova. Mitropolitul Dosofteiu.

în 1664, când veni lntâiu ca arhidiacon pe lâng arhie-

reul su 3—i, îndat, înlocui ca exarh pe Patriarhul Nec-

tarie în erile dela Dunre,—apoi în 1669, când fcu cel

d'intâiu drum ai su in Moldova, Dosofteiu a putut cu-

noate la Curtea lui Dabija-Vod, care se art dela în-

ceput un clduros sprijinitor al elenismului i ortodoxiei

reprezintate de cucernicii oaspei din Rsrit, pe un ar-

hiereu român, care purta acelai nume ca i dânsul i avea

aceleai gusturi de crturar, aceiai plcere pentru tiparul

în slujba legii, aceiai hrnicie. Dosofteiu Moldoveanul era

dintr'un neam de negustori rsriteni: tatl su se chema
doar Leontari, bunicul Barila, iar mama Misira, toate nume
care nu sun tocmai românete 4

. Fiindc el zice tatlui

i incai, III, p. 206.

2 Cf. Bunea, Vechile episcopii, pp. 140-2.

8 Dosofteiu, Psaltirea in versuri, prefaa a doua ; Nectarie, 'Avtt^ ,
rja».^f

Jai, 1682, Prefaa.

* Arch. ist., 1 1, p. 118.
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su «Leontar Barilovicb, fiindc incdela mnstire tia, nir

numai slavonete i grecete, dar polonete i latinete, tre-

buie s se cread c neamul lui se aezase în Polonia, unde 1

triau o sum de Greci si Armeni hrnindu-se cu negoul, iar'

numele mtuei sale, Stanca, i al unui cumnat, erbul, dove-

desc c ai lui se strmutaser mai de mult în Moldova * ; ei

se socotiau, spune un cronicar care a cunoscut pe Do-

softeiu, printre «mazili» 2
. A petrecut câiva ani poate la

Schitul-cel-mare, slavo-românesc, din Galiia, dar mai ales-

Ja Pobrata, mnstirea rmas un timp in uitare i aproape-

in prsire, creia îns Vasile Lupu ii ddu la 1G45-6 un

nou zid de împrejmuire i-i va fi fcut i alte daruri, «v-
zând lucrurile mnstirii învechite» 3 i, adugim, stricate

de pe la 1620 4
, dup nvliri de lioi, beii, focuri, r-

mâind biserica doi ani i descoperit B
.

La 10 Maiu 1058 Dosofteiu era, dei înc tânr, episcop de

Hui, înlocuind pe Teofan, precum tot atunci Sava înlocui pe

Anastasie la Roman: lmurirea o putem gsi in cderea lui

Gheorglie tefan-Vod, in fuga lui trdtoare : în vremea unui

Domn dela Turci, Glieorghe Ginea, bnuim un sinod ca acela

din 1000 împotriva episcopilor pribegi 6
. Mitropolit rmsese

înc Ghcdeon, dei omul lui Gheorglie tefan si agentul Iui

de odinioar la Moscova ; tulburrile moldoveneti din 1658-0,

cu nvlirea Domnului mazil i cu scurta Domnie a lui Cons-

tantin Basarab, care, gonit dela Munteni, îi încerc no-

rocul i în Moldova, ddur lui Ghedeon prilej s se com-

promit i mai mult. Astfel el fii scos in folosul lui Sava

1 G. Popovici. Index Zolkieviensis, în Candela pe 1884, pp. 750-1 ;

Melchisedec, Cran. Rom., I, p. 279.

2 Neculce, p. 233.

3 Inscripii, I, p. 62.

4 Mrturia lui Dosofteiu; Melchisedec, X>ti(e, pp. 103- i.

5 lbid. oldan Vornicul i Glieorghe fratele lui Vasile-Vod lucra-

ser la clisearni, h un turn i la trapezrii dar luându-i ca plata o

parte din avutul mnstirii : ibid.

** Cf, Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 125-0; Cran. Romanului, I,

pp. 277-8.
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-de Roman, clugr dela Secu i ucenic al lui Varlaam, lâng
.care i se i odihnete trupul, în margenea preilor mn-
stirii lui Nistor Ureche. în acest chip Dosofteiu, cleric cult

.i de neam bun, cpt episcopia Romanului. El Întrebuina

banii si, i alii pe cari-i putuse cpt, pentru a drege Po-

Jjrata, de unde pornise, mântuind trapezria, fcând o a doua

rpentru var, druind veminte i alt zestre * ; mai târziu,

la 1677, el era s'o închine, <ipre mâna» lui Dosofteiu Pa-

triarhul Ierusalimului, unde «sânt începturile spsniii
xodului omenescu» 2

.

Rsritean de obârie, avându-i rdcini în Polonia, ps-
trând tragere de inim pentru aceast ar, Dosofteiu tria

intro vreme când râvna închinrilor se pornise din nou:

ia 1660 Hlincea, isprvit de tefan, fiul lui Vasiie Lupu,

*trece la o mnstire din «Rumelia» 3
; mnstirea lui Teodor

JVIovil din JBurdujeni, înnoit de Gostineti, fii supus m-
nstirii atonice Sf. Pavel ; apoi, înc dela început, va fi fost

Jnchinat mnstirea din Dealul-Mare, a «codrului Iailor» pe

.care o fcu lani Hadâmbul 4
; in sfirit Duca-Vod, închinând

<Cetuii sale, isprvit Ja 1671, ca metoh al Ierusalimului,

Hlincea vecin, ddu ca despgubire mnstirii «rumeliote*

Andriano dela Argyrokastron biserica Sf. Ioan Gur-de-aur,

pe care o fcu la Iai în 1682 6
. Dosofteiu sttu astfel, dela în-

ceput, supt înrâurirea omonimului su grec, care-1 sftuia

in chestii de dogm i de canoane. Deci fiul lui Leontari nu
jDoate li privit ca reprezintând acelai curent românesc ca

:i feciorul de eran Varlaam. Iubirea lui îns pentru lege,

italentul su de a scrie, în pros i chiar în versuri, întFo

Jimb pe care o stpâniâ acum foarte bine, munca lui

i Melchisedec, Notie, p. 165.

2 JUid.

8 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 280.

4 Inscripii, II, pp. 106-7, no. lxi.

s Cf. N. Costin, pp. 7, 24 ; Inscripii, I, pp. 13-4, no. vii ; II, pp. 108-9,

*io. lxiii; pp. 131-3, no. xv; Melchisedec, Cron. Rom., 1, pp- 280—1.

Clopotele Cetuii, turnate in Danzig, sânt din 1669.
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pentru a dâ Moldovei un tipar nou, îl aeaz, nu numr
printre cei d'intâiu ierarhi ai Românimii, dar i printre cei

mai vrednici ctitori ai literaturii noastre.

La 5 Ianuar 1604 muriâ Mitropolitul Sava 1
. Un Ghedeon,

poate altul decât cel vechiu, pe care nu înelegem de ce

l-ar fi adus înapoi Istratie-Vod Dabija, un Ghedeon de
postrig din Secui, unde a druit o Evanghelie slavon,

—

scris de «piseub Daniil— , la li Mart 1664, i unde e

îngropat supt o piatr fr inscripie,—îi lu locul, iindu-1

vre-o epte ani 2
, cci numai în 1671 Dosofteiu se întâl-

nete 'n Scaunul arhiepiscopal 3
. Poate ins c el urmase

lui Ghedeon înc dela 1670, cci în ziua de 26 Ianuar

1671, Duca-Vod, om lacom i crud cu boierii, dar evla-

vios, darnic pentru cele sfinte — a fcut, dup modelul Trei

Ierarhilor, pe deal de-asupra Iailor eleganta mnstirea Ce-

tuia, încins cu un fin brâu de sculpturi — , scria afra-

ilor* dela Lemberg s-i tipreasc «44)0 de Psaltiri dup
cartea ce adaug aici, scris cu litere slavoneti, dar în limb
româneasc, ca s poat inieleyc mai lesne poporul, care

mi tie slavonete, precum i o carte Cazania, cu între-

bri i rspunsuri» — deci un fel de Catehism ortodox —
dn scrisoare româneasc», ce trebuie s ias numai în dou
sute de exemplare, spre dnvtura cretinilor, rspândirea

mririi lui Dumnezeu», — cci, spune Vod, sau Mitropo-

litul care dicteaz in numele su pisarului leesc, «prin

cri sfinte se împrtie credina pravoslavnic i din ele-i

scoate Biserica lui Dumnezeu tiina i aezmintele» 4
.

La Lemberg îns nu se gsi o primire bun pentru

aceast propunere. Atunci Domnul se îndrept ctre clu-

grii dela Uniev, ali tipografi, i la acetia aprea, numai

1 Inscripii, I, pp. 31-2, no. (îS.

2 Pomenit înc la 15 August 1670: Melchisedec, Cron. Rtnn. r h
p. 282. Cf. Notie, pp 23-6

8 Melchisedec, (Imn. Rom., I, p. 282.

4 Hurmuzaki, Supl., II 8
, pp. 84-5, no. li.
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In 1672-3 îns, dup cderea din Domnie a lui Duca î
în mijlocul tulburrilor rzboiului dintre Poloni i Turci»

minunata carte de versuri, nou în estur i plin de

energie concis, carte lucrat în curs de cinci ani de zile,

care e Psaltirea in versuri a lui Dosofteiu, în stare ea sigur

a-i asigura gloria literar : i astzi se cânt versuri din-

tr'insa de copiii cari strbat cu steaua strzile oraelor

noastre npdite de alte datini i stpânite de alte gusturi \

Gândul lui Dosofteiu era ins mai mare i cu totul nou

:

voia s puie in manile preoilor cartea româneasc de

slujb, aprându-se împotriva ortodocilor tipicari cu vor-

bele cunoscute ale Apostolului Pavel, pe care Je întrebuinau

i calvinii, precum i cu acelea, mai puin rspândite, ale

lui Marcu de Alexandria 3
. Dac Psaltirea lui e numai

pentru învtur, el trecu îndat la alte cri, care tre-

buiau s smulg calvinilor unul din cele mai (îresti si mai

puternice mijloace de propagand. Clugrii dela Uniev îi

trimeteau odat cu Psaltirea în versuri, care avea Ja sfârit

Crezul in slavonete, versificat, al Sf. Ambrosiu de Mi km i
Augustin de Hippona, i un Acaftisteriu românesc i el, dar

cu titlul mai mult slavon : cuprinde Paraclisul Maicii

Domnului, canonul din Sâmbta Pastelor, ca întreaga slujb

desear in românete, «canonul la toi slinlii den paraclis»,

rugciuni pentru cine merge la cuminectur 3
. Crticica fu

aa de mult cutat, încât peste câtva timp trebui s se

dea o a doua ediie, într'o crticic in-12, din care nu mai

avem niciun exemplar complet 4
.

Lucrul lui Dosofteiu fii zbovit fie împrejurrile nepri-

elnice ale rzboiului. Mitropolitul, împreun cu noul episcop

1 Cf. ht. Ut. rel, p. 183 i urm.
* Prefaa ediiei a doua din Liturghie ; Bibi. romln, I, pp 232-3;

no. 77.

1 Cf. i Melchisedec, Cron. Rom., î, pp. 300-2.

* ht. Ut. rel, p. 196, nota 2.
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de Roman, Teodosie 1
, cu Serafim, trecut în 1667 dela Bui

la Rdui, în locul Putneanului Teofan*, i cu noul episcop

M Huului, Ioan, clugr dela Secul* se afla în tabra

Turcilor in Iunie 1673 4
. Când noul Domn, tefan Petru

sau Petriceicu, un iubitor de cretini, fr mult chibzuial

ins, lu hotrârea dea trece la Poloni în lupta dela Hotin,

el era sigur de învoirea lui Dosofteiu. Turcii rmâind îns

în stpânirea Moldovei, pe care tefan nu putu a'o ie decât

scurt timp, cu ajutor polon — Decembre 1673 pân la lanuar

1674 — Dosofteiu trebui s fug împreun cu el. Când se

întoarse npoi, în Domnia lui Dumitracu-Vod Cantacuzino

aprat de Ttari, el gsi un alt Mitropolit, care nu era altul

decât Teodosie de Roman. Fostul Mitropolit nu cutez s
ia3 din mnstirea Sf. Sava, iinde-1 apra autoritatea prie-

tenului su, Patriarhul de Ierusalim * ; el sttea aici ca în-

4r'un fel de închisoare onorabil, — soarta Vldicilor mazilii

pentru motive politice,— i de acolo nu-1 scoase decât ieirea

din Domnie a lui Dumitraco-Vod. înc din 7185 —
1676-7 — supt Antonie-Vod Roset, Dosofteiu, ca «Mitro-

polit al Sucevei», împreun cu Ioan, trecut la Roman, cu

Serafim de Rdui i cu noul Huean Calistru 6
, închin

^mnstirea sa Pobrata, la care se fcuse ctitor nou, ctre Sf.

Mormânt, pomenind i pe Domnul din Scaun, pe «cinstita»

sa Doamn, Zoe, i pe «iubiii fii ai lor 7
. Cât despre Teo-

dosie, el mai tria la 1697 în Focani, îndeletnicinchi-se cu

gospodria sa de mazil 8
.

* Melchisedec, Cron. Rom., I, pp. 302-3.

2 Acesta moare la 1670; Wickenhauser, Radautz, p. 29;

8 Îngropat acolo ; Inscripii, I, p. 32, no. 70. Cf. Cran. Huilorp h

|)p. 131-2.

* Ist. Ut. rel., p. 180 i nota 2.

s N. Costin, pp. 12-3.

6 La mijloc intre el i Ioan fusese i un Sofronie ; Melchisedec, Cran*

Huilor, I, p. 136 i urm.
7 Dup Candela pe 1885, p. 147 i urm., în Melehisedec, Notie, p.

162 i urm.
s Studii §i doc, Vii, pp. 321-2, no. 23j p. 323, no. 30 i nota.

DigitizedbyG00gle



BISERICA MOLD. DELA CÂDEREA LUI GHEORGHE TEFAN 393

Rmânând asigurat in Scaun, având peste puin, din

Novembre 4678, în Domnia Moldovei pe ocrotitorul care-1

fcuse Mitropolit, Dosofteiu lu iari irul tipriturilor ro-

mâneti. Data aceasta* el nu mai ceru s i se tipreasc

lucrrile peste hotare, ci caut a-i face, cu banii Domnului

ce-i sttea în ajutor la toate, o tipografie în ar. Slova o

cpt dela Patriarhul cel nou al Moscovei, Ioachim, care

abia începuse el însui lucrul crilor slavone curate, de

care avea nevoie Biserica lui, in sfârit linitit. Va fi avut

mijlocitor pe acel Nicolae Milescu, fost colar la Trei Ierarhi,

fost secretariu la capuchehaia moldovenesc din Constantino-

pol, fost al doilea sau al treilea Sptar i ajuttor, din partea

lui Ghica-Vod, al «Craiului» Acaiu Baresai, fost favorit

al lui tefan-Vod Lupu, în sfârit, — care-1 «însemn» la

nas pentru înelegerile sale trdtoare cu «Cârnub Con-

stantin-Vod. Dup ce întâlnise pe Gheorghe tefan pribeagul

i mersese pentru afacerile lui pân la Stockholm, unde

ddu în «Enchiridion sive stella orientalis occidentali splen-

dens» o mrturisire de credin ortodox, în care, ca i in

«Scutul» lui Dosofteiu de Ierusalim, se înltura orice element

calvinesc furiat dela Lukaris încoace 1
,
i pân la Parisul

lui Ludovic al XlV-lea,— Milescu, ne mai având de lucru in

Apus dup moartea Domnului su, la 1668, trecu la Rui.

NicoJae Sptarul slujise la ccbiuroul ambasadorilor», în care

se afla la 1674, lucrase la Moscova, începând din 1672, mai

multe cri de cunotini elementare care lipsiau pân atunci

Ruilor — a scris i despre tâlcuirea proorociilor 2 i despre

sibile — i cltorise pentru ar pân în Siberia i la gra-

niele «Chitaib deprtate. Se împrietenise i cu Paisie

Ligaridis, care voia s-i lase în 1673, când ndjduia s
poat pleca în Palestina, casa-i din Moscova 3

,
i mai târziu

1 Enchiridion, se afl în «La perpetuite de la foy de l'âglise
< catho-

lique touchant l'Eucharistiet, Paris, 1669, II, p. 50 i urm.
2 Cf. Ist. Ut. rel, p. 176 i nota 3.

8 Chrys. Papadopulos, Ilaip. *Itp., P« 16&
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Dosofteiu de Ierusalim ii cerii — Ja 4689 — o descriere gre-

ceasc despre China, i din raportul lui Milescu mai ales^

redacta Hrisant, nepotul Patriarhului, acea carte despre

«China Supus», acea Kreaîa 8ouXs6ouoa, care aa tiprit nu-

mai în zilele noastre *.

Prin Sptar, întors din China, se cptar literele ruseti

mrunte, rotunde, aduse de diacul Ionaco al lui Bili, deci

Bilevici, cu care se începu tiparul crilor româneti la

1079, de meterul rus Vasile Stavnichi, ajutat, pentru s-
pturile în lemn, de faurul român sau igano-român Stanculy

i, pe lâny ei, de un Mitrofan, din noua mnstire de

crturari a Bisericanilor, care ddu i Rusiei un episcop, pe
Pahomie de Voronej 2

,
i de ucenicii si Ursu, Nicolae i

Andreiu.

în aceste împrejurri se tipri în Iai, la 1079, cea din-

lâiu Liturghie in românete, «Dumnedziasca Liturghie» a

lui Dosofteiu, cu materialul liturgic tradus din gricele, i
nu din slavonete, dup obiceiu, ca un «dar limbii rumâ-
î ieti» i, în acelai timp, o carte de ajutor pentru preoii

«carii nu 'ntâleg" srbiaste sau elliniaste»; cartea fu asa de

bine primit, îrxât trebui s se dea la 1083 o nou ediie,

—

binecuvântaii de Patriarhul Partenie de Alexandria, ce se

alia in Iai,—in format mic, pe care o îngriji tipograful

român i\icoki3 3
. Ea cuprinde i o sum de molitve, la sfin-

itul antimiselor, la prinosul roadelor, la «aria cîa cu pâine»y

la «culesul viilor», la vinul pus in cram, la cuminectur,
Ja colive, la «blagoslovitul morelor la Duminica Flo-

riilor» ; apoi Cazania la Joia Mare, un «cuvânt de învtura»,
slujbe de vecernii i de utrenie, «otpu^tulu», denii, polu-

notin, «vz^lienii* de Pati 4
. în al doilea an, Mitropolitul,

ca odinioar Coresi Ardeleanul, si pentru acelai motiv, ca

i Ist. Ut. rel, p. 177.

2 Melchisedec, Notie, p, 7tf i urm.
3 Bibliografia român, \, pp. 262-3.

4 V. ibid., 1, p. 262.
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s impace judecata cea nou cu prejudecile cete vechi

ale altora, i cu aceiai îndreptire — c «grdina încuiata

i fântâna pecetluita, de dânsei e de-amândoaâ ce folosu-b,

se public o Psaltire slavo-român, tradus dup Biblia lui

Ieronim, cu adaus de rugciuni, intr'o foarte frumoas limb
româneasc. în 1681, Dosofteiu d un cMolitvnicu de 'n-

lesuD, cu «tainele svintei Besiarici, cu carile s face sp-
seniia no3trâ a cretiniloru», Molitvenic întreg, afar do?r

fie acele molitve, speciale i locale, care se dau întâiai

dat în anexele la a doua ediie din Liturghieriîi, — unele

din buci fiind alctuite de Mitropolitul însui, ca acea

rugciune pentru ploaie pe care a scris-o, cum însui spune

cu acest prilej, la 23 Iunie 1674, în Cetuia lui Duca-

Vod. Un Octoih, din care s'au pstrat numai câteva foi,

veni acum la rând l
. Parimiile preste an, date de «tipar-

nia râb la 1682, în Octombre, care începe cu lauda în

versuri a Domnului i a lui Ioachim, Patriarhul druitor

de tipar, cuprind, pe lâng traducerea unei pri din Scrip-

tura Vechiului Testament, care se cetete în biseric, în

timpul postului mare, i «canoane» din Triod, Penticostariu

i Mineie. în acelai timp, dela 1682, pentru cetire îns, nu
pentru întrebuinarea în biseric, el începea ediia Vieilor

de Sfini pe care, din slavonete, cât i din grecete, în-

cepuse a le traduce de mult, supt Gheorghe Ghica 2
.

Când Polonii nvlir iari în ar dup despresurarea

Vienei, în Decembre 1683, i luar cu dânii pe Duca-Vod,
pentru a pregti o stpânire de trei luni lui tefan Petriceicu,

Dosofteiu n'avu niciun amestec în aceast isprav. Rmase
Mitropolit i dup plecarea lui tefan-Vod, i gsi vorbe

bune pentru Dumitracu Cantacuzino, care fu numit atunci

1 Bibi. Român, I, p. 263, dup Melchisedec, ia Ilev. p. ist.
y arch.

i fii, 1, p. 275.

2 Dou din crile ce a întrebuinat, o «Culegere de istorii» iBl6X(oV

X0(Xo6|ieVOV 'ExXiywV l̂ Q Veneia, 1663, se afl înc azi la Academia
llomâuâ, i ele cuprind însemnri de ale lui; cf. Ist. Ut rel., p. 197

i urm.
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a doua oar. Sfini i pe Constantin-Vod Cantemir, biet

om btrân care nu prea înelegea mult din cri i nici

n'aveâ aplecare s cheltuiasc pentru ele, chiar dac ar li

fost ca printele Vldica s-1 puie i pe dânsul ca i pe
Duca in rândul celor mai mari împrai binefctori iii

Bisericii. în 1680, însui regele polon Sobieski, cu care era în-

eleas toat partida Costinetilor — Miron Costin, marele .

cronicar i autorul de versuri, de poeme despre Moldova,

în limba polon, ii cretea copiii la Iezuiii din lai \ iar

Grigore Hbescu Hatmanul, in numele lui sialaltor boieri,

fcea, la 30 Mart 1673, o profesie de credin curat cato-

lic, declarând c ateapt tot binele Cretintii dela Papa 2

— intr în tar si inu câteva zile laul, din care fugise

Vod Cantemir. Marele lui plan de a pstra Moldova, iz-

gonind pe Ttari, se zdrnici îns prin neizbânda expe-

diiei fcute de dânsul în Bugeac ; Polonii trebuir s ias
din Moldova, nu fr oarecare ruine si multe suferinti 3

.
' a a a

Dosofteiu va fi venit cu icoanele înaintea cuceritorului

cretin, i el crezu deci c nu mai poate s rmaie in ar:
luând cu dânsul odoare, odjdii, documente ale Bisericii mol-

doveneti, ba chiar si moatele Sf. Ioan cel Nou, crezând
» ' a a '

deci c are dreptul a duce cu el toat zestrea de veacuri

a Mitropoliei, pe care o despoiâ acum, dup ce pân acolo

o ilustrase, el pleca în suita lui Sobieski, dela care atep-

tase mântuirea. Ca o pedeaps pentru aceast fapt neso-

cotit, nu se mai putu întoarce niciodat in ar.

Neaprat c un sinod strâns de Cantemir trebui s ieie

în cercetare fuga lui Dosofteiu, prsirea de Scaun, des-

poiarea Bisericii, pcate din cele mai grele pe care le poate

svâri un arhiereu. Se ceru amestecul Patriarhiei, si de-
a ' a

1 Pentru aceasta, v. Studii i doc, I-II, p. 54 i urm. ; Conv. Ut., pe

1907.

a I. Ardeleanu, Istoria diecesei române greco-catolice a Oradei' Mari.

I, p. 122.

* Cf. Studii i doc, XI, p. 161 i urm.
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legai de-ai Bisericii celei Mari dela arigrad luar parte

Ia caterisirea i afurisenia unui Mitropolit care fugise cu

un rege catolic 1
. Dosofteiu fii numit atunci episcop polon

în prile ruseti, la Zolkiew, de unde nu se mai clinti ; cu

bogia vemintelor arhiereti furate din Moldova, el obi-

nuia s se îmbrace pentru a sluji cu pomp la zile mari i
regale, i atunci nobilii noii saJe patrii, deprini cu simplicitatea

grosolan a necrturari lor VJdici rui, rmâneau uimii, v-
zând «frumoasa teremonie ce erâ în Biserica terii noastre» 2

.

Trecu apoi la Muscali i cpt dela dânii, când luar din

nou Azovul, episcopia acestui ora. Dar Turcii îl cptar
înapoi la 1711, dup neizbânda rzboiului dela Prut, i
atunci bietul episcop de Azov, care despreuise strlucirea

Mitropoliei moldoveneti, se adposti in sracul port vecin

al Taganrogului, i, acolo, intre pescarii slbateci, îi apr
el viaa in acelai an 1711, care vzu falimentul politicei

cretine de nuan ruseasc, precum anul 1686 vzuse fa-

limentul aceleiai politice în vemânt polon 3
.

Acest fugar, sortit s mântuie în preri de ru, departe

de ara sa, pe care n'o vzuse de peste douzeci de ani,

îndeplinise ins prin crile sale, nu numai o însemnat
oper literar, dar, în acelai timp, începuse o adevrat
revoluie bisericeasc, din cele mai potrivite cu timpul r
mai folositoare pentru dezvoltarea neamului.

Ceia ce spuseser desluit, din spirit calvin, primit cu

voie sau fr voie, VJdicii ardeleni, în tipriturile lor pe

limba poporului, ceia ce îngânaser înc sfios un Varlaam,

un tefan al Ungrovlahiei în acrile româneti» publicate

de dânii, se proclama, se trâmbia acum in auzul oricui,

cu puterea unei convingeri ce stpânete viaa întreag.

Liturghia *e d la lumin prin tipar, spune titlul însui,

ca ts 'nJiagâ tou sp[]seniia lui Duranedzu cu întreg;

i Meniune In Neculce, p. 233; cf. N. Costiu, p. 36.

- Neculc<\ /. c.

1 Candela. I. c.
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=========== ,1 i , i m i ' ' t aaaaegaancatt^

înlesi*. Dosofteiu goniâ astfel pe calvini, la cari se gân-

dete când apr cultul sfinilor fctori de minuni, în pre-

faa «Proloageloo sale, din cea mai puternic a lor cetii-

uie, i ddea cartea sfânt, ca hran sufleteasc, de cetit

i de ascultat în biseric, mai ales — cci în popor erau

aa de puini cei crora putea s li foloseasc dea

dreptul ! — unui popor întreg. Ceia ce, prin ascunztori de

mnstire, lucraser, dup priceperea lor, un Rafail de

Dragomirna, tlmcitor la 1661 al unui Paraclis, un Stoica,

dela care avem, în manuscript, un Molitvenic din 1669 1,—
ieiâ acum la lumin, spre folosul multora, în forma data

de Mitropolitul Moldovei. i aceste cri erau sigure i cu-

rate, controlate cu originalele elineti, traduse de-a dreptul

dun acestea. «Slovenii» nu mai erau dasclii i stpânii;

din acelai izvor luaser i ei mai de mult, de acelai izvor

se apropia acum i neamul nostru, pentru a-i stura setea

de Scriptur. Tot ce veniâ din trecutul slavon nu mai avea

acum acelai pre ca mai înainte, o revizuire general sau

mai bine o nou form a întregii literaturi bisericeti pe

temeiul cercetrii rbdtoare a celei d'intiu tradiii scrise

— pân la evreiete e adevrat c nu se urcau noii tlm-
citori, ca aceia cari, în Ardeal, dduser Palia din 1582 sau

Noul Testament, Psaltirea din 1648-51— se impunea.

CAP. VI.

Tipriturile Mitropoliilor munteni Varlaam i Teodosie.

îndemnându-se din munca roditoare ce se cheltuia în Mol-

dova, Mitropolitul muntean Varlaam se gândete i el a începe

tiprituri, ca în vremile luminate i fericite ale lui Matei

u

Basarab. Deocamdat nu se încumet ia preface în românete

pri din Scriptur, dar el pltete unor «dascli», dintre

1 V. Gaster, Chrestomatia, 1, pp. 178 i urm., 175 i urm.
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cei de limb slavon, tot mai rari i mai slabi, s-i traduc

o lucrare, ieit la Lemberg, a lui loanichie Galetovschi,

arhimandrit de Cernigov, i ea apare la 1678, cu plane

spate de Rusul lvan Bacov — i tiparul er de form ru-

seasc, luat din Moldova, fr îndoial. «Cheia înelesului»,

cuprinzând un numr de lmuriri pentru cei ce voiesc s
îneleag mai adânc crile sfinte. Era Înc un început slab,

o crticica aleas întâmpltor, mai mult dovad de ambiie

decât de înelegere.

Dar iat c Domn ajunge erban Cantacuzino i c Teo-

dosie Mitropolitul vine de-i ieâ locul lâng dânsul. Fratele

noului Domn, Constantin, e un om foarte în%at, de o

cetire i de o erudiie unic, fost colar al lui Gherasim

Cretanul i al lui Dionisie, cultivat apoi la coala înalt din

Padova * ;
tie — dac nu slavonete, — grecete, elinete,

are o frumoas bibliotec pe care a cules-o rbdtor în

vremea petrecerii sale prin Apus, bibliotec din care se

mai culeg din timp in timp cri rzlee. Nepot de fiic al

lui Radu erban, el se simte, cu toat obâria greceasc

a tatlui su, Român i urma al Domnilor erii-Româ-

neti. I-i jale de halul în care i-a ajuns neamul i, pân
s-1 plâng in Cronica sa, rmas neisprvit, a tuturor

Românilor, el îl zugrvete cu amrciune în prefeele

crilor religioase tiprite în Domnia fratelui su. «Jalnic

i plnguros lucruî>, spune el, e a se vedea «atta mico-
rare i clcare rodului nostru cestui rumnesc, carele

odat i elu numrat între putearnicile neamuri i între

tarii oameni s numra, iar acumu atâta de supuii i de

ocrtu iaste, ct nice învtur, nice tiin, nice arm,
nice legi, nici nice un obidaiu între totu rodulu ce s pome-

neate astzi Rumn — între Rumni ce zicem, cuprindem

i pe Moldoveani, c tot dintr'o fntn cur — nu iaste,

1 Operele lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucureti, 1001,

pp. H-2.
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ce, nete nemearnici i orbi intr'un obor învrtindu-se ^i

infurndu-se, dela streini i dela varvâri, doar i dela

vrjmaii rodului nostru, cer i s imprumuteaz, i de carte

i de limba i de Învtura. O grea i duroasâ Întâm-

plare!... Cat netineva putea pentru ca s ajute rodulu i
fealiulu lui, datorii iaste, i mcaru o scnteae, ctr atâtea

mii ale altora focuri mari ce s vdu, zgndrndu, de

a lumina dentr'un tclunai ctu de micu, înc netine a
o lsa i a s lenevi de a nu o mica, nu trebue». «Zm-
cinarea i mcinarea ce pgnetile porunci fac», «ostile,

rpirile, hlpiiJe'» îl dor, i el ar vrea prin orice mijloc—

,

i tie bine c niciunul nu e mai potrivit decât cultura in.

limba lui — , s ridice neamul deczut i cufundat in aa de

des întunerec.

El a fost deci îndemntor la tiprirea de cri româneti,

i gândul lui îl simim în acele prefee care poart iscli-

tura lui Teodosie i stau înaintea crilor tlmcite de
«dasclii» cari se tocmesc i se pltesc i revzute de-

ineri boieri cu cretere bun, ca fraii Greceni: Serban,

Înc numai al doilea Logoft la 1688, i Radu, care,,

pân s ajung cronicarul domnesc al lui Constantin

Brâncoveanu, nu putea alipi niciun titlu de numele su.
înelegem de unde pornesc tendinele de a pune la înde-

mâna preoilor, a diaconilor i a oricrui credincios crile
Jui Dumnezeu si crile Bisericii : «Bine ar fi si de mare
folos cndu fiesucarele in osebit limb a sa o aru auzi

[Liturghia] i o arii îneleage (mcaru i alt slujb a Besea-

recii) ...A auzi tuturor den fire i de obte datu iaste, m-
caru în strein, mcaru într'a lor însa limb ; iar a o în-

eleage, unii numai sntu, i mal vârtos cei numai ce

rzmai sântu întru învtur i ostenescu inoptndu i
mnecându pe cetaniia crilor... Muli, de nu mar muli
preoi i alaltu cinii beserecescu de a cunoate ornduiala

i eremoniile ei, cum a s sluji trebue i fietecare la

vreamea ei de a s zice i de a s glsui, putincioi nu
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sntu s... 1
. S dea la toi dumnezescul cuvntu... Pan

In zioa de astzi n'au rmaii niclun neamu, nicîo limb
(mcarii i varvar i carii la ceale de apoi hotar ale lumii

deprtai), ca s nu citeasc întru a lor limb dumnez-
iasca Scriptur... Nu sânii tainele credinii noastre ca ale

Elefsineanilonn> — misterele de la Eleusis— , «s zac ascunse

i închise, ce toi s cade s ia darurile ceale bogate ale lui

Dumnezu pentru spseniia lorii».

Astfel iei întâiu o carte de Liturghie, în tipografia Mitropo-

litului Teodosie, lucratul iu dânsa clugrul Inochentie i Chi-

riac ieromonahul, ucenici ai Moldovenilor ; se spune in titlu

chiar c «s'au datu în lumin întru folosulu tuturoru preo-

ilor i diaconilor, ca s poat pe lesne cunoate de a

sluji cum s cade* ; dar în românete sânt numai reco-

mandaiile ctre cel ce slujete, tipicul, iar nu i rugciu-

nile : (Liturghia toat», spune Mitropolitul, sau cel ce scrie

pentru dânsul, mai respectuos de tradiie decât îndrzneul

înoitor Dosofteiu, «a o prepune pre limba noastrâ i a o

muta, nice am vrutu, nice am cutezat», pentru neindes-

tularea limbii, pentru «lipsa dascl iiloriiD, adec a cuno-

tinelor mai înalte în cler, pentru «neineleagerea nroadelor»

de rostul cel adevrat i adânc al Bisericii simbolice, dur

i— adec înainte de toate— «pentru neobiclaiul Besearecii

noastre, ce pân astzi sau inut». Altfel, aceast publi-

caie de concuren i de aprare împotriva unui curent

românesc prea hotrât cuprinde acelai material liturgic

ca i tipritura lui Dosofteiu.

Urm o Evanulielie cu textul înoit, lucrat de (lliiriae

singur, la 1G82. Nu e numai pentru cetire, ci i pentru slujba,

i se *punec a dndereptat-o» i «azat-o», in vederea ace&tui

scop, puind-o înaintea tuturor celor ce voiesc s ceteasc, dar

mai cu seam in mâna clericilor, alt frate domnesc, lor-

l Pân aici din prefaa Lilunjltioi inunto.no din 1*380. Celelalte clin

prefaa Bibliei dela 1088.
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dachi Cantacuzino. Apostolul din 1683, cuprinzând i «Fap-

tele Apostolilor» i Epistolele lor, tiprit «întru iolosulu

i îneleagerea pravoslavnicii rumnetii Besearecb, — alt

lucrare a «tiuilorii i învailorii carii s'au întâmplaii das-

cli », are i el un scop practic. Iar pentru cetirea singur
se pregti, printr'o îndelungat cercetare a traducerilor mai

vechi, prin apropierea lor de textul grecesc i versiunea

Septanilor, Biblia întreag. Lucreaz la dânsa un arhiereu

grec aezat de mai mult timp în ar i cunosctor de ro-

mânete, Ghermano de Nisa, Nisis (Nfooijc\ apoi, neaprat,

Grecenii, iar ca ultim i de cpetenie revizuitor Stolnicul

Constantin Cantacuzino. Aceast mrea lucrare, pentru

executarea tipografic a creia se aduse din Moldova aju-

ttorul lui Dosofteiu, Mitrofan, pe care acesta-1 fcuse pe

la 1683 episcop de Hui, iei într'un strlucit volum la

1688 i e cel d'intâiu document sigur de limb literar

stabilit pe înelesul tuturor Românilor i la înlimea ori-

cror concepii generale omeneti.
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PARTEA a Vll-a.

LUPTA INTRE

STRICTA ORTODOXIE GRECEASC
i

NOUL ASALT AL CATOLICISMULUI,

cu

STPÂNIREA LIMBII POPORULUI

IN BISERIC.
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CAP. I.

înrâurirea Patriarhului Dosofteiu de Ierusalim; lupta lui

cu catolicismul i încercrile catolice în Principate.

Dosofteiu se luda c lucrrile sale bisericeti, in care nu
mai era nimic exclusiv slavon, sânt fcute dup tipicul

Sfântului Munte i al «Marii Biserici». Crile muntene au

toate, în titluri i în prefee, însemnarea c sânt scoase

*pre izvod grecescu»—Liturghia— , «precum umbl [cartea]

cea ellineasc» — Evanghelia —, «dup ornduiala i ur-

marea grecescului tipic», «dup advratu izvodii grecescul

— Apostolul; Biblia se d la tipar numai cu «voie de la

sfânta si muma noastr Beseareca cea Mare». Cum se vede,

elenismul bisericesc ne cucerise întâiu, supt leremia i Ni-

chifor dasclul, prin ierarhie, apoi, pe vremea lui Teofan,

prin canoane i, în acelai timp, prin tot mai desele închi-

nri de mnstiri, iar acum, ia noi ca i la Moscova, el

lupta pentru înlturarea total a slavonismului i înte-

jneiarea prin noul biglotism româno-elin a unei nou în-

râuriri greceti în literatura i slujba bisericeasc.

întru aceasta, a avut un mare rol Dosofteiu Patriarhul

«tizub Mitropolitului Dosofteiu *. Mult timp din anii câi a

fost Patriarh al Ierusalimului, 1-a petrecut el în ara-Ro-

mânea8c sau în Moldova. Era la Bucureti in Februar

* Care el îi zice aa; Bibi. Român, 1, p. 213.
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1670, la Buzu, Focani, Iai in Maiu urmtor; din Cons-

tantinopol, • unde plecase, el veni în ara-Româneasc 'n

toiul iernii anului urmtor. Drumul dela Bucureti la Iai

îl fcea în Maiu-Iunie 1673 ; în 1674 îl gsim i prin Ba-

nat, la Beclcherec, de unde merge la Belgrad. în Decembre
1677 trecea Dunrea spre Capitala muntean, reedin a

lui Duca-Vod. în al doilea an de Domnie al lui erban-
Vod, Patriarhul îi fcea obinuita cltorie la noi în Maiu
1680. Apoi veni numai dup ese ani, în April 1686, pentru

amândou erile *. în Iunie 1693 el vindea drepturile Scau^

nul su, asupra mnstioarei srcite dela Polovraci, prin*

tr'un act scris românete, cu singura intitulare greceasc *.

cVzând pe Moldoveni c au tipografie», scrie el, «iar

Grecii nu, muriam de ncaz.» Plti în 1680 lui Mitrofan

sâ-i fac una, i acesta^clugr harnic, care tia i elinetef

se prinse. Litera cost o sut de lei numai, i la 1682 putea

s apar cea d'intâiu lucrare a lui Dosofteiu.

Acesta voia s lumineze Rsritul de limb greceasc
asupra ortodoxiei, s lmureasc n ^siguranele, s înlture

îndoielile, s rsping orice amestec de erezie. Avea în ve-

dere pe calvini, dar, mai mult decât pe dânii, pe catolicif

pe cari Sobieski, marele rege polon, i înrâurirea francez
în Orient îi sprijiniau din rsputeri. în 1684 fraii Lichudia

discutau la Lemberg cu Iezuiii, de fa fiiind i Domnul
prins al Moldovei, Duca-Vod, i credeau c i-au învins *

f

«iar îi gsir i la Rocova unde ambasadorul austriac se

luda c li-a cptat voia de a locul statornic 4
. Simion

Polochi i Simion Medvedev aprau prin graiu i prin scris

1 Lista, dup Lebedev, Istoria Bisericii greco-rsritene (rusete),

Petftrsburg, 1903, la Chrys. Papadopulos, Aooifcoc, pp. 56r8.

« tefulescu, Polovragii, Târgul-Jiiului, 1906, p. 63 i urm.
« Chrys. Papadopulos, Ot ICBtpcipYOt IspOOoXfottV, p. 195.

4 Ibid., p. 198.
^™ t~ T- >
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prerile Latinilor 1
. Un Iezuit, Mihaii Iacovevici, crezu chiar

s poat cpta Scaunul patriarhal al Moscovei dup
moartea lui Ioachim. Mitropolitul Ghedeon al Chievului era

socotit ca ovielnic în ortodoxie. Pân la sinodul de afuri-

sire din 1690 primejdia catolicismului se pstr înc în

Statele arului. Izbânziie Polonilor în prile Moldovei, ale

Imperialilor in Banat, în Ardeal, în ara-Româneasc preau
s le pregteasc terenul; planurile ortodoxe, naional-sâr-

beti ale lui Gheorghe Brancovici fur curmate prin întem-

niarea lui 2
.

Doaofteiu prevzu rzboiul i are meritul de a-i fi gtit

cel d'intaiu armele.

i in Principate situaia catolicismului, despre care, o

bucat de vreme, nu se poate spune nimic decât s se în-

scrie episcopii în partibus ai Moldovei, era mai prielnic,

i aceasta mai ale* in Moldova. în aceast ar, care se

chema c atârn în ceia ce privete poporaia sa latin, de

episcopii poloni, pe cari nu-i putur înlocui, cum voiau la

1631-3 — lupte intre Baptist Zanioyski, de o parte, i de

alta, un della Fratta, un Paolo Bonnicio 3— Franciscanii

conventuali, Vasile Lupu încerc s puie un episcop grec

unit, i ceru pentru aceasta dela Pap, cu struini i din

partea împratului, pe Iacint Makripolari 4
. Nu-1 cpt insa,

i Polonii au i mai departe cu numele pstoria Moldovei

catolice: un Kurski, reprezintat la 1660 de Italianul Ga-

briele Tommasi, un Rudzinski, de la 1665 înainte, un Go-

racki, numit in 1678, un Dluski, care-i capt diploma

de numire la 1681. Pe vremea acestor episcopi de Bacu,
tiari nici nu trec grania terii,—viziteaz satele, i mai ales

micile colonii catolice din orae, misionari cunoscui, cari

i Md.
f p. 197.

2 V. mai sus, cap. respectiv.

• Acte i fragtn., I, p. 61 si urm.; Studii i doc, I-II, p. xlii, 42:M.

N-le xi-ii : Eube), (. c.

* Studii i doc, I-II, pp. 424-5, No. xm.
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7 , 1 =====

, 1

las descrieri de cltorie interesante, în lips de alt folo9

:

Bandini, Petru Parcevich, — cel d'intâiu supt Vasile Lupu
în.î, iar celalt, la 1673 * arhiepiscop de Mafcianopol, supt

tefan Petriceicu, care scrie i la Genova dup ajutor îm-

potriva Turcilor i se îndreapt ctre Papa, cerând s se

fac din nou bisericile catolice drâmate *. Pe aceiai vreme

Matei Basarab cerea, la 4650, s se dea un bun pstor bi-

sericii Barailor din Târgovitea sa, i i se trimetea, în Fe-

bruar al anului urmtor, ConventuaJul Ibnaventura de

Campofranco; Papa nurniâ totodat, dup struinile acestui

Domn, care avea multe legturi ascunse cu cretinii din

Balcani, pe Francisc Soimirovîch, alt Franciscan, la episcopia

de Prizren i expedia la Curtea muntean ca plenipoteniar

al su pe archiepiscopul de Sofia, din acelai Ordin 8
. Ar-

hiepiscopului i se datori întoarcerea catolicilor din Câmpu-
lung, trecui la luteranism înc de mult, la legea lor cea

veche 4
.

Muli Domni, din interes politic, se arat prielnici asa

de mult, încât fac i profesii de credin în sens catolic. în

pribegia sa, Gheorghe tefan declar c a recunoscut ade-

vrul dogmei romane i, înainte de aceast aparent schim-

bare de lege, ciudatul aventurier Mihnea, care-i zicea Mihaiu-

Vod i râvniâ la gloria Viteazului cu acest nume, având ne-

voie de sprijin împrtesc i de adpost în prile apusene,

dac vitejia nu l-ar duce la bun capt, trimese în 4658, toamna,

pe un clugr franciscan, «confidentul su*, Grigore din

Chiprovaci, pentru ca s arate ce veneraie deosebit ps*
treaz el Scaunului Apostolic 5

. Cu acest prilej i Mitropo-

1 Cf. Studii *i doc, I-H, pu. xui-in ; unde i izvoarele. V. ins, In

deosebi. P*\pcs»mch, Peter, Fr. von Parchevich Iq «Archiv fur oster-

reichische Geschichte», LIX (1880), p. 337 i urm..

* 28 Mart 1673; Ardeleanu, o. c, I, pp. 131-2; cf. Studii i doc., IX,

pp. 150-1.

3 Studii si doc, 1-If, pp, 425-6, No. xiv.

* Mag. ist., V, p. 61.

* Studii i doc, MI, pp. 426-7, n-le xv-vi.
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Jitul Jgnatie fii pus s scrie ctre «fratele» su din Roma
xA e «unit», împreun cu tot clerul sau * i c dorete ca

episcop latin pe Gabriel Tommasi, sftuitorul de toate zilele

al Domnului su. Mihnea fcuse din nou Bria târgovi-

tean, îi druise a doua oar moiile de odinioar si avea

pe lâng dansul pe arhiepiscopul de Solia, Petru 2
.

Turcii, cari puser capt acestei Domnii a rscoalei, ar-

ser mnstirea catolic din vechea Capital a terii, dar

Radu Leon lu asupr-i s'o fac la loc, în 4664. Pe vre-

mea lui, Conventualii fur scoi prin decizia roman din

Mart 1665, i Târgovitea, Câmpulungul, ca i alte centre

catolice muntene fur unite cu provincia Observanilor din

Bulgaria, cu arhiepiscopatul de Sofia, mutat dela un timp

Ja Xicopol 3
. Pribeag prin Apus, Grigore-Vod Ghica, ale

crui apt rane erau puse in Germanii cari se allau in rz-

t>oiu cu Turcii i visau cuceriri, fcu din Viena, unde se

adâpostiâ la 40 April 4667, jurmânt de credin catoli-

cismului, in manile nunciului Spinola, care se luda c a

putut cuceri acest sutlet viclean 4
. O astfel de declaraie ii

veniâ cu atât mai uoar, cu cât el era liul unei Levantine

catolice si fusese nscut în Pera B
. Când, la 4674, intele-

gându-se cu prietenii din Constantinopol, porni prin Italia

intr'acolo, el se scuza c n'a putut s-i fac datoria de pe-

lerinagiu la Loreto i Roma chiar . îi botezase catolic un

liu nscut la Viena diu cstoria lui cu Doamna Mria
Sturza, i-1 numise Leopold în hatârul împratului. Dar ca-

tolicii nu se resimtin. de loc de Domnia lui a doua, ince-

1 «Tanquam ad ino^ui fratrem nas nieas c.^.ro... Cum unito meo

clerot ; Theiner, Velera Mm. Jlussiiw. I, |». '<M ; Ardeleanu, I, pp.

129-31.

2 Arch. istoric, 1 3
, p. 48.

* ll>id.

* Cf. Studii i doc, MI. p. 427. no. xvn ; AnMîanu, l. c, pp. 419

ji urm., 129; Hurmuzaki, IX, pp. 247-8.

* Ardeleanu, p. 120: îesstMido nato iu Pera,e di madre cattolica».

* Studii si doc, I-II, pp. 428-9, no. E.
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put la 1675, decât doar prin aceia c începur, nu fr
LTeutti, a-si face o bisericu la Bucureti *.

Un clugr catolic, tovarul lui Antide Dunod 2
, asigur

c Serban Cantacuzino cel «.tiran f», ^criuita, «lacoma, «aân-

gerosD, «inelfitor», e «cel mai ru duman al catolicilor i
un adevrat Aman» 3

; el citeaz i faptul batjocurii svâr-
ite asupra lui Andrei, jude de Câmpulung, care, nevoind

sa treac la legea terii, pe care o declara «aram i plumb*
fa de «aurub latin, ar fi fost ras «ca Papa», — «lsându-

i-se numai la brbie un vârf ca o coad de rândunic» —
i blut pe ulii 4

. Dar el respect credina negustorilor bul-

gari catolici din Cluprovaci (Ciporovci) i Copelova (Cope-

lovci) 6
. i, ceia ce hotrte mai mult, in al doilea mi-

sionar catolic, Giovanni-Battista del Monte, care spune În-

sui c a stat douzeci i doi de ani prin prile noastre*

nu pomenete nimic de prigonirile lui erban, ba asigur

chiar c doi din fraii si, Constantin i Mateiu, care va

ti slîit deci i el un timp la studii in Italia, — «amândoi

oameni învai si buni filosofi si binevoitori fat de ritul

latin», ar Ji chiar «Greci unii» ° ; unul din ei, Constantin

Stolnicul, primiâ, de alminterea, la 1G96, dedicaia crii

lui Nicolae Comnen Papadopulo din Padova, aPraenota-

tioHcs mystayogicae ex iure eanonico»> In care se cuta

a se dovedi unitatea dreptului grec i latin, carte pe care'

cardinalul Ivollonits o d ca îndreptariu uniilor din Ar-

deal 7
. Cronica Briei din Târgovite vorbete de «foarte

multe averi» ce sar li dat de erban bisericii, pe care ar fi

1 Mag. ist., V, pp. (H-5. Dac nu e vorba de întâia Domnie; Arde-

lcnriii, |». 120.

- CI'. Cronicile mualcnc, în An. Ac. Rom., XXI, p 429 i urrn.

» Mag. ist., V. p. 37.

4 Ibiil., pp. 37-8. Nora judeului fusese intâiu ortodox, apoi îmbr-

iase catolicismul, pentru ca, pe urm, cu cei doi fii ai ei, s mearg-

la Patriarhul de Ierusalim s-.i cear iertare ; ihirt.. p. 62.

•"» Und.. pp. 63-4 ; Sbornicul bulgresc pe an. 1907,

* Ardeleanu, I, p. 120.

" Ni) Ies. p. 360, nota 1.
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voit chiar s'o fac din nou *. Del Monte, Dunod, arhiepis-

copul de Nicopol chiar, Antonio tefani, fur întrebuinai

adese ori în negocierile Domnului cu Imperialii *. Catolicii,

privind cu bucurie la înaintarea otilor împrteti, cereau

numirea unui vicariu pentru ara-Romaneasc, ba chiar

alegerea dregtorilor celor mari, în noua alctuire a terii,

dintre credincioii Bisericii apusene. S nu uitm tiprirea

de vicariul pentru Moldova, Vito Piluzio, în Roma, la 1677,

a unui catehism latin in românete 3
, al doilea dup cate-

hismul pe care-1 tlmcise Gheorghe Buitul, Bnean dela

începutul veacului, tiprindu-1 la 4636, Catehism Mare dup
Canisius 4

.

Astfel din toate punctele de vedere o aciune a Patri-

arhului de Ierusalim, prin tradiie repreziutant al ortodoxiei

celei mai curate in prile slavone i româneti, se impunea.

Cea d'intâiti lucrare pe care o tipri la Iai Mitrofan, fu

rspunsul lui Nectarie, înaintaul lui Dosofteiu ca Patriarh

de Ierusalim, la argumentele aduse de «fraii» din oraul

sfânt, pentru Primatul Papei. Aceast scurt am^fapic din

1682 era foarte potrivit pentru a deschide focul. îndat,

Patriarhul trimese, din Adrianopol, unde se gsiâ în tre-

cere, un manuscript al vestitei lucrri de lmurire a ere-

dinii pe care o dduse în vremurile bizantine Mitropolitul

de Salonic Simion ; supravegherea tiparului o avu, data

aceasta, în raport cu însemntatea lucrrii, un Ioan Mo-

lybdos din Perint sau Heraclea, care nu era vre-un arhie-

reu, ci un medic care se întâmpin mai pe urm în servi-

ciul lui Constantin-Vod Brâncoveanu B i ajunse numai dup
i Arch. ist., I«, p. 49.

2 Ardeleaau, p. 120; Gen. Cant., p. 214 i urm.; Doc. Cant., p«

323 i urm.
8 Bibi. rom., I, p. 21(3 ; Bianu, îu Columna lui Traian, pe 1883, p.

142 i urm.
4 Bibi. Rom.j I. p. 447 ; Archiv fur siebenburgische Landeskunrh. iV«

Folge, XIX, p. 629. Am tiprit undeva o noti culeas ia BiM. i;at-

thyauyi din Alba lulia despre acest Buitul.

• Ghrys. Fapadopulos, Uaxp. 'Itp., P- 206.
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câtva timp Mitropolit al Silistrei, supt numele de Ioan Com-
nenul *. Cartea esl la 1683, si in 1686 se trimetea un exem-

plar la Moscova pentru ca fraii Lichudis s dea o ediie

slavopeasc, împotriva Iezuiilor cu cari avea de lucru 2 ."

în curând Dosofteiu îi strmut tiparul grecesc în «ti-

pografia domneasc)) din Bucureti. Cu gândul la erban-
Vod publicase el la 16S"> slujba greceasc a Sf. Sergiu i
Bacchus, al cror hram îl purta, pe ling al Maicii Domnului,

mnstirea cea nou început la 1079 de acest Domn în

mijlocul pdurilor dela Cotroceni, — mnstire pentru care

se aduser dela început, dup. înelegerea cu trimeii obtii

atonice, Natanail dela cLavra împrteasc)) i Paisie dela

lvir, clugri greci 3upt un egumen de acelai neam, Par-

tenie, un Ivirean aezat mai de mult în ar, i poate chiar

acel care duse la Atos vestea plcut a zidirii noului metoh
românesc 3

.

Dac in Moldova, vegeta coala elineascdin Sf. Sava, dup
moartea la Iai a lui Nicolae Kerameus, îngropat in Cet-
uia 4

, dac in aceaat ar creterea copiilor lui Duca-Vod
erâ încredina^; lui Molihdos Comnenul, lui Spaudoiii, <ili-

losof peripat .ic», i lui Azarie Tzigala din Santorin, care

trecu apoi ca dikaiophylax al «.Bisericii celei MariD i <idas-

cl de tiinb in coala din Gonstantinopol B
, apoi daca

pentru învtura iubitorului de carte liu al necrturarului

Constantin-

V

rodâ Cantemir, sa adus alt «dilosof», Ieremia

Kakavela, Curtea din Bucureti sttea cu mult mai presus

în ceia ce privete sprijinirea clerului grec, pstrtor al

celei mai sigure ortodoxii, i a dasclilor greci, a cror <di-

1 Cf. Papadopulos-Keramcus, în Deltion, al asocietaii Ut. i etuogr.

din Grecia», II, 1881), p. 667 i urm. (n'am avut lucrarea la indAinânâ).
2 Ghrys. Papadopulos, l. c, p. 197.

3 Doc. Cant., p. 113 i urm.; Inscripii., 1, p. 79 i urm.

Bibi. Horn., 1, p. 465.

& Ibid., p. 300.

6 D. Gantemir, Descr. Moldaviae, p. 151; Ist. imp. otoman, I, p. 135,

nota 11 ; Erbiceanu, Cron. greci, tabla ; cf. Papadopulos Kerameu9,

'lsp Bi6X., IV, p. 4j0 ; kt. Ut. rom. in secolul al XVUI-lea, I, p 37.
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losofie» se impleticiâ in chip firesc cu teologia cerut acum
rtela orice cretin cu o cultur mai ftmalt. i Patriarhul

de 'Constantinopol Dionisie Seroglanul, dup ce fu scos din

Scaun, afl câtva timp bun primire la Bucureti l
. La

erban-Vod alergar Mitropopolitul de Adrianopol (1682) 2
, ar

Sofiei, Auxentie, al Silistrei, Ghenadie, al Niei Ghermano 3
,

—

unii mazili, alii pornii în cltorie de întremare bneasc,
loan Carioiîl, unul din fruntaii Grecilor, i Logoft al I

Ja-

triarchiei constantinopolitane, se afla în Bucureti la 1679 4
.

O coal de elinete fu aezat la Sf. Sava, în care bnuim
înc un metoh al Ierusalimului, ca i mnstirea cu acelasf

nume din Iai ; aici tiu Domnul muntean, prin larga sa

drnicie, s atrag pe Sebastos Kymenites Trapezuntinul B
,

care a scris un Galeudariu bisericesc i critica neînelege-

rilor dintre Biserica Rsritului i a Apusului 6
. erban-Vod

cheltuia pentru tiprirea Noului Testament la Veneia, i*

tot cu banii lut ieiâ povestea, firete moralizatoare in

sens bisericesc, a Evreicei Marcada 7
.

Moartea lui erban-Vod, în toamna anului 1688, împie-

dec mutarea tipografiei la Bucureti. Supt Brineoveanir

îns, ea lucreaz aici, pentru binele întregii ortodoxii in

limba celei mai curate i mai veci ii datine.

La 1690, trei ani dup intrarea Ardealului în stpânirea

de fapt a Imperialilor,— Iezuiii se apropiau altfel de hotar—

,

se tipriâ la Bucuret-i, «pentru a se împri în dar orto-

doxilon>, o parte de polemic mai veche, dar vestit, «Ma-

1 Ist. Ut. rom. in sec. al XVlll-lca, I, p. 3i; Studii si doc, III, p;

36 i urm,
2 Papalopulos Kerameus, I, p. 252.

8 V. mai sas p. 402 : actele sinodului din 1682 ; prelata Bibliei dirr

1688; Del Chiaro, Istoria delle rivoluzioni delta Valachia, p. 43.

* Efemeridele lui, trad. Erbiceanu, p. 13.

5 Legrand, Kpistolaire grec, pp. 1-2.

6 Cnntemir, Ist. imp. otoman, l. e.

7 Legrand, Bibi. Itellenique. II, pp. 246-7, 439-43; Helladius, Stata*

praesen* Eecle^iac (/raecae, 1714, p. 9 i urm.
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nualul împotriva schismei papistailor», Eyx*tp&ov xatd xoO

oyLopaxo xfiv IlaTiwrwv, scris de unul care sttuse in mijlocul

catolicilor din Ierusalim, Maxim Peloponesianul, ucenic al

lui Pigas 1
. Urmeaz îndat, în acelai an înc, o alt carte,

aceasta împotriva calvinilor, rspingerea de ctre Meletie

Sirigul a ideilor, cuprinse in Mrturisirea lui Chirii Lukaris.

Se adauge i un Manual scris la 1672 de Dosofteiu însui,

dimpotriv vtmrii de suflet calvinetb ; notariul Marii

Biserici, Mihail Macri din lanina, vine însui pentru a în-

griji de îndreptri, iar Mitrofan de Hui, înc de. pe la

1687 fugar in ara-Romaneasc, poate în urma prigonirilor

pricinuite de campania lui Sobieski în Moldova, avii ti-

parul însui 3
. Cartea fusese trimeas in Ardeal la 1680,

ca s ajute pe ortodoci a rspunde calvinilor: ea a fost

dat prin urmare în manile episcopului Iosif, care nu sa

folosit tocmai mult de dansa, i unii boieri români arta-

ser, înc de pe vremea lui Serbau-Vod, intenia de a o

tlmci, pentru aceiai aprare a ortodoxiei împotriva ata-

curilor calvineti 3
. Alt carte nu se mai abtu in tipariu* 4

,

i iari laul ajunse locul de unde se rspândir cri de

învtur asupra întregului Rsrit.

în adevr, Domnul de pân atunci al Moldovei, btrânul

•Cantemir, care naveâ bani pentru tipograli, tlmcitori i

tot felul de «dascli* i care nu tia s strâng mcar hi

jurul su pe arhiereii greci, muri, în Mart 1693, i, dupâ

cele câteva sptmâni de stpânire a învatului Voevotl

Durnitracu Cantemir, ales de ar, i uns de Patriarhul

Alexandriei, Gherasim, puterea o cpt la Poart Constantin,

fiul lui Duca-Vodâ, ctitorul tipografiei moldoveneti. Cu

Brâncoveanu, Patriarhul nu se mai allâ in aceleai legturi

ca odinioar, de când acesta ocrotise i primise la el ptJ

1 Ghrys. Papadopulos, Aoa., p. 41.

2 Cf. Melclihedec, Cron. Hunului, I, pp. 146-7.

3 Prefaa a doua a lui Dosofteiu ; Bibi. Ho ni., I, p. 303.

* Bibi Horn., \, p. 310.
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Ioan CarioQl, ale crui preri «libere» cu privire la tprezena

real» în Eucharistie, împrumutat dela dasclul su Teofil

Korydalleus, fuseser osândite de un sinod constantinopo-

litan, adunat la 4691 «cu cheltuiala i prin îngrijirea!) lui

Dosofteiu, i mântuit cu un mare scandal, Patriarhul ru-

pând in buci crticica lui Gariofil, iar Alexandru Mavro-

cordat, Tlmaciul-cel-Mare al Porii, luându-1 chiar la

btaie *. Domnul muntean, aa de mult ludat pan atunci,

trebui s aud din gura aceluia pe care de atâtea ori îl

druise cu pomeni îmbielugate, aceste cuvinte tari : «Le-

gile lui Dumnezeu nu s'au dat pe munii erii-Româneti,

nici de Domnii erii-Româneti, ci in Constantinopol i de

ctre împrai i sinoade; dac are deci ceva de spus Ga-

riofil,s mergem laolalt la Constantinopol i s vorbeasc 2
».

La Iai, unde tânrul Duca luase ins, în Novembre 4093,

pe Mria, fiica Brâncoveanului 3
, fcu s apar Dosofteiu

un «Manuab împotriva lui Gariofil, pe care i-1 lucr, în

Iunie 4694, un nou tipograf de grecete, altfel necunoscut,

Dumitru Pdure. Gu aceast carte de 408 pagini iei un

opuscul, cuprinzând Cuvântarea lui Ioan Eugenikos îm-

potriva Sinodului de Unire cu Roma, inut la Florena,

sinod la care i Ioan luase parte 4
.

Timp de vre-o doi ani de zile, din 4692 pân in Fe-

bruar din anul 4694, lucr Pdure acum la o întins

carte de combatere a vestitului Leon Allatius, promotor al

catolicismului între Greci i dascl al lui Ligaridis, care într'o

scriere despre Purcederea Sf. Duh atacase pe Greci. T6jio;

xacoXXayfjc, Cartea Schimbrii, cuprinde lucrri, mai vechi

sau mai nou, ale unui numr de teologi ortodoci, ca acel Ioan

Eugenikos, din veacul al XV-lea, Gheorghe Koressi, Ma-

carie Macri, Teodor Agallianos, polemist din aceiai vreme

l Chrys. Papadopulos, l. c, p. 41 i urm. ; cf. Erbiceanu, Cronicarii

greci, pp. 37, 185.

a Papadopulos, /. c, p. 44.

8 Ist. Ut. rom., I, p. 332.

4 Cf. Krurnbacher, pp. 495-6.
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cu Ioan i Macarie, ca Mateiu Vlastaris, din veacul al XIV-lea f

cunoscut prin culegerea-i de Canoane *, i apoi hotrârile a

dou adunri constantinopolitane, inute în Sf. Sofia 8
. Ele'

privesc prin urmare Sinodul de Unire din 4439 i arat iu

ce chip au fost combtute i înlturate hotrârile lui de

teologii si arhiereii strâni în sinoade ai Bisericii rsrV
ritene din veacul al XV-lea.

O a doua carte din acest ciclu de lucrri greceti, l-
muritoare ale ortodoxiei, apare la 4698, «Cartea Dragosteiv

'Ayiinjc, supt îngrijirea lui Kakavelas i ,cu lucrul tipo-

tipogratic al unui clugr Dionisie, care nu tia grecete,

în ea se dau scrieri de-ale Patriarhului constantinopolitair

Filoteiu, din veacul al XV-lea, hotrâri sinodale, scrisori der

împrai i de Patriarhi, note polemice împotriva unor lu-

crri de polemic, tratate de-ale lui Marcu Eugenikos, du-
manul Unirii mai nou ale latinilor, proclamate la Florena 3

.-

Scrisori de-ale lui Fotie, începtorul «Schismei» pentru ca-

tolici, dezbateri sinodale supt prezidenia lui, scrieri de-ale

lui Nicolae Kerameus, profesor la Iai (f 4672) i ale Iu?

Meletie Pigas, lmuriri ale liii Dosofteiu însui fac împre-

un «Cartea bucuriei», Xapdfc a triumfului, adec, publicat

la 4705 4
, în Râmnic, dupâ împcarea cu Brâncoveanu.

Do«ofteiu voia s încheie aceast întins compilaie polemicu

printr'o Istorie a -patriarhilor din Ierusalim, ca statornic*

mrturisitori i aprtori ai ortodoxiei, care apru însmi'
mai dup moartea .sa, prin îngrijirile nepotului Hrisant 6

.

1 Gf. Krumbacher, o. c, p. 113-4, 608, etc.

2 Asupra crora v. Chrys. Papadopulo3, l. c, p.

3 Chrys. Papadopulos, p. 48.

* lbifl., p. 50.

•' lbid., p. 50 i unu.

DigitizedbyG00gle



NEGOCIERILE ARDELENILOR PENTRU UNIREA CU ROMA 417

CAP. II.

Negocierile Ardelenilor pentru Unirea cu Roma;
cele d'intâiu învoieli.

Asemenea cri erau acum în adevr de nevoie pentru orto-

doxie. în adevr Ju 1696 Ardealul, unde era Mitropolit româ-

nesc, dela 4692 (Decembre), Teofil, care primise din partea gu-

vernatorului calvin al Ardealului, Gheorghe Bânffy, condiiile

obinuite *, trecuse în stpânirea formal a împratului — ul-

timul «Craiu», al doilea Apaify, prâsindu-i drepturile, pe care

nu le mai putea meninea —
,
i, înc dela 1692, 23 August,

împratul dduse de veste c preoii rsriteni, cari vreau

s scape de toate greutile, s nu mai plteasc adec datoria

de iobagi ctre domnii de pmânt i s culeag în schimb

dijma dela credincioii lor, n'au decât s treac prin Unire

la Biserica apusean de care se ine i Mria Sa, stpânul

cel nou al terii
2

. Când ne gândim la câte umilini era

supus un biet preot român, chiar dac dregtorii observau

fa de dânsul hotrârea criasc de a nu se supune la

niciun fel de dijm preoimea noastr, când ne gândim c,
în locul veniturilor de care se bucura pastorul sas ori

maghiar, el avea drept doar, dup ultimele msuri, luate

prin 4688, la o claie de grâu i una de ovs, un ca de

Sâmpietru, sau doi potori în schimb, la o zi de coas i
una de secere pe an, afar de cei 42 bani ai botezului i
tot atâta pentru cununie 3

, vom înelege cât de ademeni-

toare era ispita ce se întindea bieilor oameni stui de

ncazuri, cari n'aveau mcar în sufletul lor întunecat con-

vingerea de adevr, simul de înalt chemare care întresc

pentru o lupt cât de grea.

i Nilles, p. 153 i urm.; Sate i preoi, p. 172; Cipariu, Acte i
fragmente, pp. 254-5.

2 Niiles, p. 162.

* Cipariu, Acte i fragm., p. 264.

27
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Nici episcopul Teofil, un neme din Teiu, care se che-

mase pân atunci Toma Szeremi i era aplecat ctre da-

tinile ca i ctre limba colegilor si nobili, dintre Unguri *,

—

biat unealt a Calvinilor cari-i întriau în scris numirile

de protopopi 2
,
— nu era în stare s duc o lupt pentru

credin, i tim sigur c înc din 4697 el intrase în leg-

turi cu Iesuitul Baranyi, care-1 îndemna s prind cu

amândou manile un prilej care nu se va mai întoarce 8
.

O nou ediie a Catechismului lui Canisius, nu pentru

popor, ci pentru preoi, carte tiprit cu litere cirilice i
ortografie obinuit, aprea, la Sâmbta-Mare (Tyrnau),

centru colar al Iezuiilor la hotarele Ardealului, în 1696 4
.

S amintim c în Principate chiar, de curând, Armenii

din Moldova, câtigai de un misionar din neamul lor, Axentie

sau Oxindie Virzirescu, prsiser Moldova pentru ca,

supt acest nou episcop unit, s triasc, primind dogma

roman, în Statele împrteti care li se deschideau primi-

toare B
. Cei rmai în Botoani, Iai i Roman întemeiau la

4690 o «frie a tinerilor» pe care o puneau supt scutul

Papei intâiu, al catolicosului în al doilea rând, iar, în al

treilea, supt al «locotenentului de episcop al eparhiei Su-

cevei, al «sfintelor schituri din Suceava, închinate sfântului

Axintie» — Zamca, veche biseric moldoveneasc trecut

la Armeni i întrit militrete, îndat, la 4691, de regele

Sobieski 6
,
i metocul Hagîgadar —, Hagi - Koh - Varzar&9

Mândrul», episcop al lor i înainte de Unire, înc de pe

la 4677 7
. Episcopia ins fusese aezat acjm pe pmântul

împratului, la Gherla, care e de atunci un târg armenesc

i Cf. Cipariu, p. 239.

2 Cipariu, o. c, pp. 254-5; Studii i doc.
f
XII, p. 282, no. x.

8 Sate i preoi, p. 173.

4 Bibi Rom., I, la aceast dat.
6 Doc. Bistriei, I, pp. cv-vi, Benko, passim ; Gr. Goilav, în Arch. soc.

t. i Ut. din Iai, VII, p. 634 i urm. ; Nilles, p. 915 i urm.

« V. Studii i doc, VI, p. 636 i urm.
7 Ibid.
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i un focar de propagand unit între Armenii rmai in

Jegea veche.

La începutul anului 1697, in Februar, Ardelenii ajunser

la o hotrâre cu privire la propunerile, pline de fgduieli

i de îngduin, de prietenie i de cruare, pe care le f-
ceau catolicii, arhiepiscopul primat al Ungariei însui, car-

4inalul Kollonits, prin Ie3uitul Baranyi, negociatorul nelipsit

al Unirii. Se inii la Blgrad un sinod ca acelea obinuite,

--i pentru judeci,— fiind de fa mai toi protopopii i
foarte muli dintre preoi. Vldica Teofil, bucuros s scape

de jugul calvinesc, vorbi, artând cate a ptimit pan
qtunci biata Biseric româneasc dela stpânitorii terii:

întemniri i bti ale Mitropoliilor, ca în cazul lui

Sava, control apstor i jignitor al tuturor actelor aces-

tora, vizitri in sil de ctre oameni superintendentului,

cari se uitau s vad i ce fierbe 'n oal eranul in zi de

post, batjocura portului i a icoanelor, rspândirea de cri
pierztoare de suflet, clcarea privilegiilor care ddeau preo-

imii scutirea de dijm. Acuma clerul românesc se poate

întoarce la vechile-i datine, pe care împratul — cci de el,

i nu de prelaii catolici ai Ungariei erâ vorba, — le recu-

noate pe toate, cerând ca Românii s se uneasc doar cu

•dânsul in ceia ce privete numai patru puncte de credin:
s primeasc primatul Papei, întrebuinarea panii nedospite,

azimei, în cuminectur, purgatoriul în care se limpezesc

sufletele i purcederea Duhului Sfânt, nu numai dela Tatl,

-ci i dela Fiul.

Erâ puin, pe lâng ce se impusese pân atunci. Românii,

erani, mireni din orae, preoi, protopopi i Vldici, ineau

mai mult la icoane decât la Patriarhul din arigrad, pe

-care nu-1 vzuser niciodat, i nici n'avuser prilej s
aud mcar de dânsul

;
pstrarea posturilor erâ pentru dânii

mai mare lucru decât judecata asupra puterii Papei sau

soarta sufletelor pân ajung in Raiu ori in Iad, unde e

iot temeiul, i tipicul de slujb, obiceiurile la înmormântri,
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la botezuri i nuni, aveau mai mult pre pentru ei decât
felul de purcedere al celui de-al treilea iposta# al Treimii

de o fiin i nedesprite, i cine fgduia s li pstreze
ritul întreg, s-i osebeasc oriunde de latini, în cari ve-
deau i acuma nite papistai primejdioi, s lase în putere*

tot pravila i canoanele, i nu cine tie ce drept nou latiny

putea cere multe, mai ales când fgduia s înlture crudul

regim din «Compactate* i «Aprobate», care fcea din Ro-
mâni un «neam tolerat», i nu «adevrai fii ai patriei*.

Siguri c în sfârit vor putea tri i ei ca oamenii, preoii

mari i mici din adunare isclir i pecetluir deci cu cea

mai mare bucurie, fcând împratului pentru atâta bine

un mic hatâr, fie i în patru puncte ; dar, fiind oameni
pii, ei însemnar desluit c Mria Sa li va da scutiri

i venituri pentru clerici, slujbe pentru mireni, primirea ii>

coli pentru copiii Românilor.

La 21 Mart, actul solemn se punea în scris, iar la 10

Iunie, spre mai mult încredinare, se adugiau i iscli-

turile \ Teofil, dând aceast tire la 21 Mart, adugii doar

sau lsa pe Baranyi s adauge c se primesc «mai ales*

cele patru puncte, cerându-se cu acest prilej ca orice

paroh s-i aib biserica, i aceasta pmântul ei, eclejia, i
ca preoii s atârne numai i numai de Vldic, iar nu r
de mireni. La 23 August 1(507 se i hotriâ la Viena c
preoii români se vor bucura de drepturile religiei catolice

la care se vor alipi 2
.

Astfel se «întoarsei) Biserica Românilor din Ardeal la*

legea catolic. Dar schimbarea se fcu in tcere, fr s»

rzbat ceva la urechile Domnului muntean i ale Mitro-

politului su. Din aceast parte nu veni deci nicio protes-

tare, dei Teodosie se întitula cu gândul la Ardeleni, «exarh*

i Ortus et progressus) Cluj, 1730, 1764; Lauriauu, iu Magazinul istoric?

HI, p. 267 i urm. ; dup Glaiu, iu Cipariu, Aste i fragmente, pp. 80-3;

4up original, iu Nilleq, p. 165 i urm. CI*. Sate sipreol* p. J74.?iurnw

* Mag. ist., UT, p. 280
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laturiloi'», nu totdeauna «plaiurilor», i Patriarhul Dosofteiu,

în Prefaa la Biblia din 1688, punea supt înrâurirea bise-

riceasc a ierarhiei muntene pe «Rumâni, Moldovani i
Ugro-VJahb, supt care nume se cuprind firete locuitorii

români de dincolo de munte *.

cUnirea» Românilor de supt Coroana Ungariei erâ s
ieâ ins peste puin forme mai hotrâte i un caracter

public, care nu puteau s lase nesimitoare Biserica orto-

dox a Românilor din principatul muntean, care ajunsese

i ocrotitoarea, epitroapa vieii bisericeti a frailor de

peste muni.
Lupta între Unire i dumanii Unirii începea, interesând

i amestecând în vlmagul ei, mai mult ori mai puin,

pe toi Românii, din întreaga întindere a Românimii.

Teofil fusese totui începtorul, i hotrârea soborului

su e cel d'intâiu semn al afâierii unitii româneti în

forma bisericeasc, — singura cu putin, — prin care se

statornicia, ca urmare fireasc, unitatea culturii, strânse

înc 'n jurul Bisericii naionale.

i Bibi român, I, p, 280.
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ILipsn Accaracfterre «ciriHce în num&r suficient m fcea

3&bovl!pftfli. la îndfotaerea lucrrii publicarea actului sinodal

din 13 August 1595, Deocamdat observ numai c el e

•dat, ca scrisoare, «ctre puternicii Am Polonia, struind

*wupra mecesitii 'dogmei constantinoipolitane, de Nichifor

iprotoaw&glielul, de Mardarie Mitropolitul moldovean, de

Mibail'cel muntean, de Agaffton al Romanului i de Am-

lilohie al Rduului. Niclufor isclete întâiu ca fost vi-

•cariu in Constaninopol, apoi Mardarie, în al treilea rând

Mihaîl; urmeaz. Agafton, dar dup el ailm pe Luca de

Buzu isclind grecete, «lup acesta pe Amlilobie, iar la

urm pe un JMmnicean, Pavienit.

Un articol isclit S. Dragomir, in tRevista Teologic»

din Sibiiu, IL n-le 9- 10, adauge lucruri însemnat**, pe te-

meiul izvoarelor sârbeti, cu privire la Sava Brancovici.

• Se vede dintr'o icoan dela Hilandar iu Atos, descris

in^pomenkub sârbesc ,pe .*8D8 (XXXIII), c Longhin

Corevici a .fost cu adevrat ^Mitropolit» de Iiuiu i sa

adpostit in ara-Uomiineasca, unde lucra icoane, pentru

Mateiu Basa/rab, Doamna Elina i Mitropolitul Teotil, în

. August .4643, ajutat fiind de sfruntai -boieri cri Vistierul

Stroe, al doilea Vidtier Serbau i Idrite Ntelurel, pe

-atunci al doilea Logoft.

. Se .pomenete i
t
piatea -de- .jaaornviiii — ivm neetf' stenlu —

,
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dela mnstirea Comana, a lui Longhin, cu aceast inscripie

:

cCu mila lui Dumnezeu Longhin, cu neamul dintre Core-

vici-Brancovici, arhiepiscop de Inu».
Tot acolo despre rudele ungureti ale Brancovicilor.

Un studiu al rposatului arhimandrit Ruvarac arat c
Ioan patriarh de Ipec în veacul al XVI-lea era Român.
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Câteva isclituri inedite de arhierei din

veacul al XVHl Iea

UuClUf
GHEDEON, EPISCOP DE ROMAN

(Ohedeon, episcop Romanschii" ; 1734).

_£.# fi l>

DANUL, EPISCOP DE ROMAN

(„Daniil, episcop romanschii" ; 1731).

r>

&&»?(&&,'&*"*-
C.HEDEON. EPISCOP DE HUI

(„Ohedeon, episcop huschii" ; 1731).

Wi^gr-
NEOFIT I-iu, MITROPOLIT MUNTEAN

(„Neofit Mitropolitul Ungrovlahii").
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ANTONIE, MITROPOLIT AL MOLDOVEI,

(„Antonie Mitropolit Sucavschii*)^

ghedkon, mitropolit al moldovei („Ghedeon, Mitropolit Moldovlahii").

MISAIL, I l'ISCdp |)|; H\|»\rjl

(„Misail episcop Rad." ; 1733).

DigitizedbyG00gle



> Digitized byGoogle
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EPOCA ROMANEASC.

PARTEA I-a.

LUPTA PENTRU DESVÂRIREA

UNIRII ROMÂNILOR DE PESTE MUNI.
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CAP. I.

Politica religioas a lui Vod Brâncoveanu i
tipriturile muntene din epoca sa.

Când, puin timp dup soborul din Februar 4697 i ur-

mrile lui, Vldica ardelean Teofil muri, alegerea urmaului
^u se fcu în condiiile obinuite. Spre Bucuretii Mitropo-

Jitului plec un tinerel clugr, de neam bun, dela Ciugud,

Atanasie Anghel, care ducea cu dânsul recomandaii puternice

•din partea nobililor ardeleni, calvini, pe cari-i câtigase cu bani.

De o plat fcut în manile lui Teodosie ca s fie ales, nu
,poate fi vorba ; el ddu, dup spusa unuia dintre nego-

ciatori, negustorul Dindar, numai optzeci de lei «ca mul-

-mit» 1
. Alegerea se fcu dup datina creat pe vremea

jui erban Cantacuzino, i, în lanuar 4698, Atanasie era

sfinit ca Mitropolit pentru Ardeal.

Data aceasta, noul Vldic nu primi condiii dela Gu-
vernul ardelean, ai crui membri nu mai erau slobozi s-i
•dea la iveal tendinele calvinizatoare. învturi pentru

purtarea sa le primi el dela Bucureti chiar.

Aici Vod Brâncoveanu, om bogat, darnic i mândru,

n'aveâ o politic religioas aa de sigur ca a înaintaului

•su,— cum, de alminterea, i in politica propriu zis el se

-dovedise mai ovitor decât acesta,— dup stricarea bunelor

Jegturi cu Dosofteiu de Ierusalim. Strict ortodox firete,

l In recognitionem ; Sate i preoi, p. 178, nota 2.
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fr s aib fat de catolici mcar acea curtenire care-

deosebise pe erban-Vod, el tiprise, pe de o parte, cri
româneti, de cuprins religios i literar, bune pentru ce-

tirea boierilor i a preoilor: la 4691, Radu Greceanu d&
astfel la iveal o frumoas carte, lucrat de dânsul cu aju-

torul fratelui erban i supt supravegherea lui Constantin

Cantacuzino Stolnicul, «Mrgritarele» luiloanGur-de-Aur,

dntritoriu sbornicetii i apostoletii a Rsritului Besea-

reci i adevratei pravoslavnice credine înrtirepttoriu»,

prefcut în limba tuturor cea s poat fietecare Rumân
ce i puin învtur ar aviâ, s îneleag*.

Pe de alt parte, un clugr din Iviria sau Ivir, diit

Iberia Caucasului, fost rob al Turcilor, Antim, om cu deo-

sebit sim pentru art in toate înfirile ei, tipriâ, întâii*

pe seama lui, se pare 1
, lucrri greceti care dovedesc fiina

unui curent ce ducea, nu numai la înzestrarea cu crir

pe socoteala Românilor, a bisericilor din Rsritul grecescr

ci i ctre grecizarea Bisericii româneti.

Pe lâng Pareneticele împratului Vasile Macedoneanul

ctre fiul su Leon, preicute (4691) în greceasca popo-

ral de Hrisant, nepotul, trimes îndat, în 4692, prin Rusia r

în Apus, pentru studii, al Patriarhului de Ierusalim *
;
pe

lâng dManualub lui Gariofil, care rspundea la unele în-

trebri de natur teologic ale Stolnicului Cantacuzino

(4697), pe lâng panegiricul Sf. Constantin, alctuit de pre-

dicatorul Curii, Gheorghe Maiota (4697) 8,— altele, de ace-

lai, în 4706-7, la Râmnic 4— , se dau în grecete, prin os-

teneala lui Antim, cr[î de slujb bisericeasc. Astfel a
slujba Sf. Grigore Decapolitul, fcut in aceast limb^de

1 Crile poart numai Însemnarea c sânt lucrate de cAntim iero-

monahul». Asupra lui, v. Ist. Ut. rqm. in secolul al XVUl-lea, \r

p. 419.

* V. cele dou lucrri ale pr. Chrys. Papadopulos.

» Pentru Maiota, v. Ist. Ut. rom. in secolul al XVlIl-lea,f\f pp. 49,

417, 429.

* Bibliografia Bomân, I, pp. 468-9, 478-9.
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POLITICA RELIGIOAS A LUI VOD BRNCOVEANU 5

Matern al Mirelor 1
,
i cea, în legtur de zi cu aceasta, a

Sf. Parascfaive,— cu toate c în mnstirea Bistriei oltene,

-care nu er£ <dnchinat» i nu adpostiâ clugri greci,

laudele Sfântului ocrotitor fuseser cântate pân atunci în

alavonete. La Mitropolie, i nu înc în Snagov, alt m-
jistire neînchinatâ, unde iu numit apoi i ca egumen
strinul Antim, ce-i gsi îndat adpostul prielnic între

zidurile ei*, .se publica la 1G93 o minunat Evanghelie

greco-româneasc, prin care putem vedea mai bine gân-

durile unora dintre arhiereii pribegi i boierii de alt neam
-cari încunjurau pe Brâncoveanu. Si aceasta e «dup gre-

<)asca ai (sic) Bisearicii ornduial aezat», ca i tipri-

tura mai veche a lui erban-Vod ; partea greceasc e me-

nit pentru slujb, iar cea româneasc numai pentru ca

«si in casele voastre eu cetaniia ei adease s v îndeletnicii»,

scrie tipograful. Teoria lui Dosofteiu al Moldovei c Scrip-

tura folosete numai dac e îneleas, teorie primit pân
la 46S8 i in ara-tomâneasc, e înlocuit prin aceia c
patimile rele din inima omului i «numai din cetanie i
ia auzire s omoar*. în sfârit, nu numai pentru Grecii

de departe, ci i pentru Românii de aproape, se d, Ja

4697, Antologliiul, Sbomicul din Snagov, care cuprinde

în el tot .ce trebuie «pe tot anul» : slujbe la sfini sau

«acolutii», Psaltirea întreag, Octoihul, Orologhiul sau Ceas-

lovul, Penticostariul, Triodul; volumul de aproape o mie

de pagini era tiprit cu cheltuiala unui fost categumen al

Lavrei celei Mari din Atos, Galaction Vidalis, i îngrijit de

un Panaioti din Sinope. O nou ediie apare la 1709. Ig-

natie, egumenul grec dela Nucetu, d, in 1705, o Slujb
a Sf. Visarion, care se cânta de sigur in biserica lui. Si o

-Slujb pentru Târnosirea bisericilor se tipri, de Auxentie al

Sofiei, «pentru a se împri în dar arhiereilor», în 1703.

S mai citm Psaltirea de Snagov din 1700,

i V. mai sus, *v«l. I, pp. 251-2.

B IM. Ut. rom., I, pp. 419-21.
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Dup împrejurrile nou din Ardeal se d la Snagov in

grecete tMrturisireai) lui Petru Movil, la care se adauge

o crticic a luî Visarion Macrl despre «cele trei mai mari

virtui* (1699). Unul din îngrijitorii acestei lucrri, Se-

vastos Chimenitul, public apoi o tlmcire a srbtorilor,

un «Heortologion* în 4701, apoi o «învtur dogmatic a

Bisericii Rsritene* (4703), tratând despre imprtenie
i sfinenia Fecioarei, iar cellalt, Ioan Comnenul, îi tip-

rete o descriere a Muntelui Atos, în 4704, descriere, caref

cu Slujba SI. Ecaterine dela Muntele Sinai, se retiprete

la 4740 \ iar urmaul acestuia la Scaunul din Silistra, Ata-^

nasie, alt gzduit al Brâncoveanului, editeaz la 4710, «Pa-

noplia dogmatic* a vechiului împrat Alexie ComnenuL
Acestea pe lâng discursurile greceti ale fiilor Domnului,

cari laud pe sfinii patronali ai neamului lor 2
.

Liturghia greco-arabâ, dat i pentru acei preoi sirieni cari

nu tiau decât grecete (4701), Ceaslovul biglot din 1702, Psal-

tirea arab din 4706, lucrat în Alejf/ Liturghia georgiana

din 4740 i Evanghelia din 4709 în aceiai limb se adaug
la aceste lucrri, ca jertfe fcute de Brâncoveanu pentru

mrirea numelui su în prile Rsritului. Sânt i lucrri

de comand, care nu stau decât în legtur tipografic cu
erile noastre, ca slujba Sfintei Chiopolitis din 4702, pltit,

de un Grec din Chios, sau cutare cuvânt despre preoie al

lui Hrisant (1702).

Ca o curiozitate interesant, ca o carte bun pentru a

Înva înc o limb strin, i fr niciun gând Ia întrebuin-

area ei practic, ddea la lumin Anlim în 4098 o Gra-

matic slavon destul de întins. Când, cu titlu i prefaa

româneasc, se public, la 4696, Slujba slavon a Sfinilor

Constantin i Elena, se spune c s'a fcut slavonete, ne-

fiind la «izvoadele greceti». Un Ceaslov apare la 4703. Nu-
mai despre Psaltirea de Buzu din 4701 se spune c e ti-

» Bibi Rom., I, pp. 481-2,

* lbid.f I, pp. 419 i urm., 452 i urm., 457 i urm., 468-9.
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prit «pre limba cea obicinuit a s ceti prin besearecile

rumâneti, sloveniasca, liindu i lips de aclasta pre la be-

searici de acast dat*, adugindu-se c e de nevoie si

pentru învmânt, care se tie c se rzimâ pe învarea de-a

rostul a Psaltirii : «pre la scoale pentru învtura copiilor» 1
.

Nu se putea înltura ins aa de uor ca vechea zdrean
slavon noul vemânt al limbii româneti. Numit episcop

de Buzu la 10 Iunie 4691, Mitrofan reprezint înc acolo,

în colul de ctre Moldova lui, curentul românesc pe care-1

începuse dasclul su, acum pribeag in Polonia. înc dela

1691 el tiprete in Buzu o traducere româneasc, tiprit

de dânsul, dar tlmcit cu amestecul lumii dela Curte, a

Pravoslavnicii mrturisiri, scrise de Petru Movil. Numai
peste trei ani teascurile Mitropoliei dau o Psaltire, cu «ca-

tizme», tropare, molitfe, «pashalii de 50 de ani», «exapsalmD,

«dup orânduiala grecîasc»; aceast lucrare, revzut
dup textul Bibliei dela 1688, erâ ins menit, nu s se

dea preoilor spre întrebuinare, ci s se împart numai,

pentru cetire, «în har pravoslavnicilor cretinii). Tot aa i
cu Evanghelia dela Snagov din 1697, care d numai într'o

form «diorthosit mai cu mult nevoinD textul cunoscut,

pentru cetirea de ctre cei ce nu tiu slavonete.

in acelai an, ca o urmare a aceleiai micri, Moldova rs-

pândiâ o Tâlcuire a Liturghiei, tlmcire fcut de Cacavela,

îndreptat de un necunoscut i tiprit de Antioh-Vod Cante-

mir, prin îngrijirea boierului Lupu Bogdan, care isclete

Prefaa.

S se adauge traduceri dup ediiile greceti ale acelorai

•meteri, ca acea «Carte sau lumin», din 1699 care e redarea

iîn românete a crii lui Maxim Peloponesianul, retipriri

-sau prelucrri, ca aceia ce cuprinde «învtura preoiloru

,pe scurtu de apte Taini ale Besearecib, — publicaie din

Buzu, cu titlu i pentru Moldova (1702) a
. întâmpltor se

i Bibi Rom., I, p. 415.

* Ibid., p. 539.
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dau cri de moral religioas sau de instrucie poporal

în materie de religie, precum sânt învturile cretineti i
floarea Darurilor, traduse amândou de Filoteiu, un Român
care se clugrise la Sfetagora, Sfântul Munte, L-i putea zice,

stând, se pare, la Sf. Ecaterina din Bucureti, metoh al Sinaii *

:

«Sfetagoreub, ori Pildele Filosofeti din 4743, pe care le ti-

prete, în traducerea lui Antim, Grecul ce purta afacerile

de nego ale lui Vod în Ardeal, Mnos Apostolu, ori, în

sfârit, «antologia de sentine» ale filosofilor, «Sftuirile

cretino-politice» ale lui Antim Ivireanul (4745).

Mitrofan de Buzu urma singur dincolo de Milcov tra-

diia cea bun. La 4697 el îndrzniâ s deie un Triod

slavo-român, iar în 4698 începea, pe temeiul Vieilor de

Sfini ale lui Dosofteiu, Mineiele româneti, având tipicul,

parimiile i sinaxariul în limba noastr, traduse i de Radu
Greceanu. i în prefaa acestei cri,— lucrate «cu mare sâr-

guire», «c i noaptea o am fcutu-o», spune episcopul, supt

isclitura sa, ca tipograf, i nu a superiorului su Teodosie,

«în unele vremi în loc de zb,— el arat c, mai înainte, din

neînelegerea slavonei de ctre preoii de pe la sate, «orân-

duialele Besearecii nu s fcea deplinii, nici Vieile Sfiniloru

s citiia, asculttorii neinelegându i prorocetile titanii*

— înelese doar dup acel sunet cu care se mulmiau
grecizanii: «aram sunândti era, au inbale strigându s
auziia». într'un singur an de zile ieir toate cele dou-
sprezece volume, proclamând, se poate zice, introducerea

limbii româneti în slujba Bisericii, aa cum dorise Do-

softeiu al Moldovei. Octoihul din 4700 al aceluiai Mitrofan,

urm aceast lucrare revoluionar, de cel mai mare folos

pentru neam, dar tipritorul nu cutez, ori nu putii, s dea

în românete decât tipicul i nu cântrile însei, rmase la

slavon. în Triodul buzoian din acelai an se prefceau, iari,

din grecete numai tipicul, sinaxarele i cetaniile, lsându-se

in limba slavon cântrile. Dac acestea se pstrau în fonia

i Radu Greceanu, ed. t. Grecianu, p. 347.
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tradiional, nu trebuie, — am spus— , s se cread c-1

îndemna pe Mitrofan numai frica de a strica ortodoxia sau

de a clca datinile, ci mai ales greutatea de a pune cuvinte

româneti pe melodiile obinuite. Dovad c in Triod unele

.cântri sânt i traduse.

Mai târziu, Mitrofan i-a urmat opera de prefacere în

românete a crilor de slujb, mcar într'o parte a lor.

El d, la 1699, Molitvenicul, cruia-i mai zice, dup datina

Âe a se adugi i numele grecesc : «Euhologhionib, — un

Molitvenic mic «carele cuprinde întru sine toat treaba

"'esearecii, ce s cuvine preoilor)) : tipicul singur e ro-

mânesc, pe când Dosofteiu al Moldovei dduse molitvele

Însei în aceast limb. La 1701 ieiâ Penticostariul, ce nu

mai fusese tiprit pân atunci la noi nici într'o form.

Liturghia lui din 1702 are tipicul în românete, pe când

Psaltirea, cu pascalii i paraclisul Maicii Domnului, e numai

o ediie nou. Urmeaz un Nou Testament, cave reproduce

cu îndreptri pe cel ardelenesc i e, ca i ace3ta, o carte de

cetire, nu una de slujb (1703), i un Apostol întocmai ca

acela din vremea lui erban Cantacuzino (1704).

CAP. II.

Arhierei greci la Curtea lui Brâncoveanu.

De o parte erâ deci tendina fireasc a prelailor greci,

fugii sau aezai mai bine la noi, de a introduce în Bise-

rica erii-Româneti slujba eiineasc. Spre aceasta mergeau
.sfaturile unui Patriarh Dionisie Seroglanul, mazil de Cons-

tantinopol, care încunun pe noul Domn * i muri în Bucu-

reti, îngropându-se la Radu-Vod, unde se aezai trupul lui

Oheorghe Castriotul, marele boier grec iubitor de neamul

l Radu Greceauu, ed. citat, p. 11.
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10 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

su 1
, ca i îndemnurile unui Iacov, urmaul lui Dionisie —

Patriarh pân la 1690 — , care muri i el în ar a
, ale unui

Atanasie, fost Patriarh al Antiochiei, care, venit în ar la

1700, traduse din limba arab pentru Constantin-Vod, la

1702, istoria pe scurt a Bisericii sale 3
, ale unui Gherasim de

Alexandria, care ceru Brâncoveanului s tipreasc trei

volume din Ioan Gur-de-Aur, i anume didahii i cuvântri,

pe care le rspinse dasclul Marcu, urmaul lui Sevastos 4
,

în sfârit silinele unui Ieroteiu de Silistra si ale unor ar-

hierei balcanici ca aceia cari sfinir biserica Sf. Gheorghe:

Dionisie de Târnova, Clement de Adrianopol, Auxentie de

Sofia, Maxim de HierapolU, Neofit de Sevastia, Mitrofan

de Nisa, Macarie de Vama*.
Chiar fr s aib uu plan hotrât de grecizare, ei,

cari nu puteau face liturghia decât in limba lor, tre-

buiau s lucreze, fie i numai prin exemplu, pentru intro-

ducerea limbii greceti în biseric. Clugrii i preoii notri,

arhiereii de ar erau de fa, trgând neaprat i înv-
minte, când btrânul Gherasim de Alexandria slujiâ, îm-

preun cu Hri3ant, urmaul lui Dosofteiu la Patriarhia

de Ierusalim, In zilele de Crciun i de «B )goiavlenie» ale

anului 1708 6
,
— când, cu un an înainte, Domnul asculta

liturghia serbtorilor de iarnt dela Climent fostul Mitro-

polit de Adrianopol i dela Atanasie noul Mitropolit de

Dârstor, Dristra sau Silistra T
,— când, în Iunie 1707, Hrisant,

1 V. Ist. Ut. rom., tabla ; Gelzer, Patriarchat von Achrida, Apendice \

Conv. Ut. pe 1903, p. 391. Piatra lui de mormânt se vede înc, ln~

scripii, I, p. 250 ; a lui Dionisie, ori nu s'a pus, ori a disprut. Pentru

petrecerea iui în ar, i Radu Greceanu, p. 30 ; Erbiceanu, Cron. greci

tabla.

a Daponte, în Erbiceanu, o._c, p. 96.

8 An. Ac. Rom., XX, p. 224 i urm.
4 Erbiceanu, Cron Greci, p. 204; cf. p. 145.

* Radu Greceanu, p. 175 ; cf. p. 180.

« lhid., pp. 180-1.

7 Md., p. 166.
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primit la Dunre cu carat domneasc, vtori Postelnic i
buluc-ba de Seimeni, intrând în sunetul tuturor clopo-

telor în Bucureti, fcea la Sf. Gheorghe, biserica Sfântului

Mormânt, slujba cu strlucirea potrivit demnitii sale de

Patriarh l
,
— când se sfinia câte o biseric fcut de Domn,

ca Sf. Gheorghe cel Nou,— a crei zidire se datorete tre-

cerii lui Hrisant pe lâng Constantin-Vod a
,— cu un strlucit

sobor de Patriarhi i de arhierei strini,— când Gherasim

de Alexandria slujiâ la nunta Domniei Balaa, na fiind

prin procuraie Hrisant de Ierusalim 8
,— când Atanasie al

Antiochiei cununa pe sora Balaei, Safta 4
, când, în sfârit,

la moartea lui Teodosie, noul Mitropolit al erii-Româneti,

svâriau ceremoniile de cuviin un Patriarh de Alexandria

i unul de Ierusalim, cari luau parte i la sfinirea lui

Antim, fostul tipograf 6
.

Alii, urmai ai lui Dosofteiu al Moldovei în ceia ce pri-

vete ideile lor de romanizare a Bisericii i munca lor pen-

tru acest scop, ar fi vrut s dea cartea sfânt ca i slujba

bisericeasc Înelegerii tuturora. Alii, iari, între cari trebuie

s se numere i Mitropolitul Teodosie i urmaul, dup 27

lailuar 1708, al acestuia, Antim 6
, iar— de nevoie mai mult

decât de bun voia lui— Mitrofan al Buzului, înelegeau s
înlesneasc pe preot prin tipicuri româneti, s foloseasc

tuturor credincioilor, fcând s li se dea In românete ce-

i lbid., p. 169.

2 V. i Inscripii, I, pp. 305-6, no. 763. Biserica fusese mântuit la

4699 ; ibid.

8 Radu Greceanu, p. 185.

* lbid., pp. 98, 100; cf. p. 123.

6 lbid., p. 181 i urm. Cf., pentru toi aceti arhierei greci, i tabla

ediiei date ide tefan Grecianu din opera lui Radu Logoftul despre

Domnia Brâncoveanului.
6 Data in Radu Greceanu, p. 181 ; pe piatra de mormânt a lai*Teo-

dosie, Inscripii, I, p. 240, No. 540. Avea la rposare 87 de ani i ju-

mtate.
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12 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

tirile, îns pstrau pentru cântri, care nu erau uoare de

transpus în alt limb, i chiar pentru molitfe, limba sla-

von. Acetia biruir prin acel lung ir de cri bisericeti,

tiprite la Buzu, care au o mare însemntate, prin aceia

c, în locul manuscriptelor rare, rele i cu totul neînelese

preoilor de sate, în locul formelor divergente ale crilor
de slujb, se ddea acum prfti tipar un singur rând de cri
aezate dup cele mai sigure i bogate greceti i având

indicaii de folo3 în limba de obte, dar mai ales prin a-

mestecul acestei limbi care în scurt timp trebuia si cuce-

reasc i molitfa,— unde ptrunsese i mai înainte, prin

publicaiile lui Dosofteiu —
,
i cântarea,— în toate formele ei.

CAP. III.

Politica farnic a Mitropolitului Atanasie de Ardeal.

A doua Unire cu Roma.

1
.

' 'ivit cu aceste idei se fcu deci pentru Atanasie al

A" calului, ales de Climent al Adrianopolei, de Auxentie al

Sofiei i de Neofit al Sevastei, împotriva altor candidai,

Mitrofan i Dionisie, instrucia din 1697 *, isclit de Teo-

dosie, pe care noul ales îl numete «preaosfinitul su stpn
i biruitor a toat ara Ungrovlahib, i de Patriarhul Do-

softeiu. E ca o Mrturisire de credin a Bisericii muntene,

i merit a fi analizat în amnunte.
Va pzi «cate tocmeale ce are Scaunul Ungrovlahii, ne-

schimbate», deci «canoanele i hotrârile sfintelor sboare
i ale Sfinilor Prini», supuinlu-se «la puteri i la stpâ-

niri» numai în «lucrurile ceale politiceti». Tainele le va

pstra cum e obiceiul, botezând cu «ap curat» i fr
preot doar la vre-o nfcvoie, în cas, iar în biseric numai

P

1 Pomenit i de scriitorii greci ; v. Chrys. Papadopulos, Aoo&to,
44.
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POLITICA FÂABNICÂ A MITROPOLITULUI ATANASIE 13

cu picturi de untdelemn în ap i cu slujb de preot, in-

trebuintându-se mirul si cuminectura în toate cazurile—

,

întiinare împotriva botezului simplu al calvinilor, primit

de câtva timp in Biserica Ardealului. împotriva ritului ca-

tolic, va împrti cu «pine de gru curat i dospit»,—
iar nu cu azima Latinilor — , va admite prefacerea panii i
vinului mestecat cu ap în trupul i sângele Domnului—

,

nu dup învtura de rtcire a lui Carioiil —
,
i va Îng-

dui de o potriv împrtenia ce se zice «supt amândou
speciile» mirenilor ca i clericilor, pe când Apusenii o ps-
trau numai pentru cei din urm. «La taina preoiei» nu se

primesc cei însurai mai mult decât odat— ori cari ar li

inut «vduv sau lsat de brbat sau curv»; însurarea

a doua aduce pierdere.i darului. Nunta între rudele prev-

zute de canoane va fi oprit, i se îngduie Ardelenilor

numai obiceiul lor vechiu al întiinrii publice cu trei zile

înainte. Duhovnicii vor fi alei cu mult socoteal, pentru

a putea înfia ortodoxia cea mai sigur; spovedanie i
împrtanie se vor face în fiecare post, sau mcar în pos-

tul cel mare i în zilele Patilor. Maslul se va pstra, f--

cându-se de epte preoi, ori mcar de doi. La îngropri

nu se vor inea în seam opririle calvine, ci se vor svâri,

dup rit, «cântrile, slujbele, cazaniile-t a lalte ce snt toc-

mite si orânduite de soborniciasca Bisiaric, si asiamene s
s fac pomianile i liturghiile i milele». Icoane vor t\

în toate bisericile, i «nu numai spre podoab, ci spre

cinstea», potrivit cu hotrârile sinodului al VIMea împotriva

iconoclatilor : dar srutarea lor se va face «cu cinste», si nu
a ' 'o

cu «adevrata închinciune», pstrat lui Dumnezeu singur

— deci se loviâ i în eresul calvin i în datina pgân a

stenilor; luminile, tmâierile se vor pstra pentru aceiai

cinste a icoanelor. Sfinii prooroci, mucenicii sânt «mijlocit

i solitori» ctre Domnul. «Fr' de pravoslavnica credin
niciun om nu s poate spi», deci concesii de dogm, fie

i cu pstrarea ritului întreg, nu se pot face. «Ca s nu
lungim vorba, poruncim Arhieriei Tale s pzeti dogmele,
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14 ISTORIA BISERICII ROMANETI

tainele i nravurile Bisericii Rsritului, neclintite», dup
Pravoslavnica Mrturisire a lui Petru Movil, care s'a ti-

prit în românete; dar, la vre-o nedumerire, «de vreme

ce limba rumniasc iaste puin i Îngust», trebuie s
se alerge la textul grecesc, care e «temeiul».

Preoii trebuie s fie t oameni de cinste», bine alei, fr
simonie i mit, cari s se îngrijeasc de zestrea deplin a

Bisericii. Ei vor ceti Evanghelia, vor face cazanie, vor spune

rugciunile, «atta la bisiarici, ct i la pogribanii», în limba

poporului : da Sârbi i la Rui pre limba sloveniasc, iar

la Rumni pre limba rumniasc». în schimb, cântrile i
liturghia: «slujba Bisearicii, adecte Ohtaiul, Miniaele i
alalte cri ce s cnt Duminicile i srbtorile i slujba

de toate zilele», se vor face neaprat slavonete, «iar nu

rumniate sau intr'alt chip» ; e îngduit îns ca ele s se

fac i «pre limba eliniasc». i Evanghelia când se cetete

la Liturghie e mai bine s fie slavonete, dar se poate i
în românete, nu îns în fiestece form, ci numai în cea

pe care i-au dat-o dasclii din ara Româneasc supt Voe-

vodul ce domnete.

Din vremea calvineasc se vor pstra sinoadele, nu pen-

tru judeci i cercetri, ci pentru a se înltura propaganda,

ce s'ar fi strecurat între preoi, a «prorocilor mincinoi» i
«apostolilor mincinoi». Odat sau de dou ori pe an, se

vor aduna, nu toi preoii — de protopopi nici nu se mai

vorbete — , ci numai «alei i înlepi i cinstii preoi»,

fr vre-o împrtire deci a clericilor strini ori a mire-

nilor de orice naie. Aici «s rsepeti mâhnirile i zticni-

rile, i s tai îndoirile, i aa si aduci pacea Bisericii».

Dezlegrile in pricini cu îndoial le d Mitropolitul mun-
tean, cu sinodul su, cu arhiereii strini, «dasclii» i «in-

lepii» ce-1 incunjur. i el e supus în asemenea cazuri

apelului la Patriarhul su din ConstantinopDl *.

1 Condica Sfânt, ed. Lesviodax, p. 328 i urm. ; ed. Ghenadie p'

714 i urm.
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POLITICA FARNIC A MITROPOLITULUI ATANAS1E 15

în aceste instrucii, în aceast «sftuire» se oglindete,

nu numai dogma complect, aa cum o statorniciser teo-

logii din veacul al XVII-lea, lmurind-o în lupta cu calvinii

i cu catolicii, precum i în cea cu prtenitorii lor din mijlocul

ortodoxiei, dela Chirii Lukaris pân la Ioan Cariofil i la

cugettorii religioi înrâurii de Iezuiii din Moscova, dar i
ierarchia perfect, aa cum se impusese în urma clto-

riilor, înfruntrilor, anatemelor i îndreptrilor atâtor ar-

hierei greci in cltorie de cucerire.

tim care erau anume legturile Bisericii muntene cu cea

din Gonstantinopol dup povestirea cronicii oficiale a Brân-

coveanului cu privire la întronarea lui Antim.

Pentru a nu se lsa alegerea în seama unui sinod epar-

chial, Teodosie dezigneaz in scris pe urmaul su, i diata

aceasta care hotrte i asupra Scaunului metropolitan se

cetete înaintea clericilor adunai, împreun cu boierii,

numai de form, pentru a-i da un urma. Ei recunosc pe

Antim, voit de înaintaul su; Vod chiam pe Antim

«acolo în casa cea vldiceasc», i-i d cârja, dup dreptul

su de stpân al terii. Apoi un Trimes pleac la Constan-

tinopol «cu cri la Biserica cea mare, la Patriaria ari-

gradulub — unde, totui, adesea Brâncoveanu face el pe

Patriarhi —, «ca dup orânduiala bisericeasc s-i trimit

ecdosis i meiathesis, ca s poat fi arhiereu Vldic».
Ecdosis pentru întrirea alegerii, metathesis pentru str-

mutarea din Scaunul Râmnicului pe care-1 avuse pân
atunci Antim. Patriarhul numete pentru aceast din urm
ceremonie un «exarh» dintre clericii dela Curtea lui Cons-

tantin-Vod, pe fostul Mitropolit de Adrianopol, Climent. Peste

dou zile dela sosirea acestuia, la 21 Februar 1708, se face «me-

tathesis». A doua zi, Gherasim de Alexandria, un Patriarh,

face liturghie înaintea Domnului, apoi Marele-Postelnic merge
cu carata domneasc la Antim în Mitropolie, de-1 proscali-

sete la Curte. într «pre scara cea mare, pen Divan», i
Vod-i srut mâna, fcându-i apoi «frumoas oraie de
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16 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

pstoria ce i s'au dat» *. Deci acuma nu-i rmâne decât

sâ-i anune începerea arhipstoriei colegilor din tot cu-

prinsul ortodoxiei.

Abia întors în Ardeal, Atanasie nu sttu pe gânduri s
scrie împratului, prin Iezuitul Ladislau Baranyi, c el e

cunit cu sfânta Biseric romano-catolic» i, deci — de

asta era vorba, de fapt, — poate pretinde s i se întreasc

privilegiul din 4697; el i se ddii dela Viena la 44 April

din acel an 4698, adugind u-se la 2 Iunie i ordinul cu-

venit ctre autoriti 2
. Dar Guvernul calvinesc al Ardea-

lului îl trecu supt tcere, i atunci Atanasie se hotrî s
strâng un nou sinod pentru proclamarea solemn a Unirii 3

.

Fr mult discuie se primi acolo Unirea (24 Octombre)

cu cBesearica Romei cea catholicasc», ca cmdulrile cetii

Bisearici sfinte», dup formulariul latin scris în fa înc
dela 7 ale lunii 4

, dar lsând la o parte In traducere men-

iunea celor patru puncte, adugind c li trebuie neaprat

cprivelighiomurile», fr care nu pot tri. Aceasta a fost

cea d'intâiu form a «crii de mrturiei, siugura tradus
in latinete, dar Atanasie, care avea totui puin cinste

în sufletul su, nu se învoi a-i pune pecetea cu cei trei

arhangheli a Mitropoliei, pân nu se adause, de aceiai

mân, dar economisind u-se puinul spaiu rmas pân la

sfâritul foii, c nu înelege Unirea decât cu condiii, i
anume : «pre noi i rmiele noastre dinu obiceaiulu Be-

searicii noastre a Rsritului s nu ne clteasc, ci toate

rmoniile, srbtorile, posturile, cumu pan acuma, aa
i de-acumu nainte s fimu slobozi a Ie inea, dup clin-

dariulu vechia» ; se adugi ca Atanasie s nu fie scos din

Scaun «pan în moartea Sfinii Sale» ; urmaul lui va fi

1 Radu Greceanu, pp. 181-2.

a Nilles, p. 201 ; Mag. ist, III, p. 278 i urm.
» Cf. Nilles, p. 241.

4 V. ibid., p. 206; Atanasie spune apriat îns c sinodul a* fost

chemat la 24; ibid., p. 200.

DigitizedbyG00gle



POLITICA FAgNIC A MITROPOLITULUI ATANASIE 17

ales de sobor, în chip liber ; îl vor întri «Sfinia sa Papa

i înnlatulu înpratu *,— In locul Vlâdicâi i Domnului de

peste muni—, iar sfinirea o face «Patriiarhulu de suptu

biruina înnli(mi]i Sale»,— deci cel sârbesc din Carlov

;

i protopopii se asigurau c nimeni nu se va amestec

ia rostul lor. Altfel s n'aib nicio valoare iscliturile i
peceile noilor membri ai Bisericii Romane *.

Astfel isclir i pecetluir în cear protopopii Haegului,

Inidorii, Sassebeului, Blajului, Cei, Nimigei, Bistriei,

«Haporteb, Ortiei, Bistrei, Clatei, Giumalului, Lpuului,
Daii, Armeniului, Chioarului, Colunului, Mohului, Raco-

viei, Slitei, cei doi din Fgra, cei din Uia, din Vin,

din Uifalu, din Gurghiu, din ichindial, din Beghi, din

Leapindea, din ieu, din Simihaiu, din Silva, din Ohaba,

din Cugir, din Clin, din «Kora», «Scab, aKeza» i înc
unul,— cei mai muli, protopopi fr hotar sigur al pu-

terii lor, preoi de sat, cari, pentru bani, purtau un titlu

mai mare decât al popilor obinuii a
. Iar, când veni rândul

lui Atanasie însui, el adause c Unirea se înelege pstrân-

du-se «toat leage nostr, slujba Besearecii, leturghiia i
posturile s stea pre loctb, i lsându-se el, Atanasie

Vldica, «în pace*, nehrbutâluit 8
. Nu se poate, din partea

unor clerici, o mai vdit urmrire a interesului material,

o mai mare neîncredere fa de aceia crora li întind mâna
spre Unire i o mai mare iubire pentru rosturile îndtinate,

de care în ruptul capului nu se pot despri, ale vechii

Biserici în care trise neam de neamul lor, luptându-e,

cu puterea sau cu vicleugul, pentru pstrarea lor, ca cea

mai sigur scar spre Dumnezeu i «spsenia sufletelor».

O scrisoare solemn fii redactat în numele lui Atanasie,

ctre împratul, cerându-se privilegiile, care nu zbovir,
fiind date înainte de 16 Novembre i apoi, dup încheierea

1 NiUes, p. 208 i urm.
* Cf. cu lista din 1700, la incai, III, pp. 305-6.

» NiUes, p. 211.
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18 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

pcii cu Turcii, cari cedau împratului Ardealul,— la 16

Februar 1699 *.

CAP. II.

Urmrile nemijlocite ale Unirii.

Vestea Unirii umplu de mânie pe nobilii calvini ai Ar-

dealului, cari pierdeau prada cea mai obinuit a legii lor

înclctoare, dar, mai ales, un numr mare de iobagi, cari,

în vemânt preoesc, îndepliniau aceleai sarcini i fceau

aceiai robot ca i eranii ceilali. Plângeri la Viena, prin

Trimes anume 2
,

prigoniri slbatece, îngroziri, tinuire a

diplomelor împrteti, totul fu pus în lucrare pentru a

zdrnici o schimbare religioas, fie i numai aparent,

care ar fi dat Casei de Austria, noua stpân a terii, sute

de mii de credincioi legai strâns prin comunitatea reli-

giei ; în multe pri, furia «domnilor» de pmânt merse aa
de departe, încât ddu la pmânt capitile papiteti ale

Valahilor 8
. în sfârit, pentru a împiedeca scparea unui

numr prea mare de Români de supt jugul cel greu al

iobgiei, Guvernul, lucrând cu dela sine putere i Împo-

triva vederilor Unirei, hotra,-^- îndat dup publicarea, si-

lit, a diplomei de privilegii — , la 26 Septembre 1699, c
in cel mai mare sat din ar ajung doi preoi, c preoii

noi nu trebuie s se fac decât dup ce se va orândui o cer-

cetare, i de membri ai clerului latin, cari vor vedea dac
doritorul de preoie a mântuit o coal catolic, c Vldica

n are drept de afurisenie, c preoii fr parohie n'au decât s
se duc la mnstire i c numii pmânturile parohiilor

pot fi scutite de dijm ; cu preoii ce nu i-au ales nicio

1 Nilleg, o. c, pp. 200-1, 224 i urm. ; Mag. ist., Ui, pp. 295 i urm.
2 Nillea, p. 216.

» lbid. t p. 220.
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lege strin e i mai ru ; ei pot fi btui ca orice oameni

Ae rând l
. Afar de punctul Închiderii în mnstire a preo-

ilor fr parohie i de supunerea la dijm a tuturor ave-

rilor preoeti care nu se in de parohie, cardinalul-primat

Admise punctele dietei, la începutul lui 1700, cu toat pro-

testarea sinodului unit care se inuse la 26-30 Septembre

1699 2 i declaraia catolicilor c nu îneleg a brusca astfel

lucrurile 3
. în sfârit, Bisericii celei nou unite i se ddur

.dou lovituri mari: clerul din prile Inidorei declar c
nu-i trebuie nici Pap, nici superintendent, ci c-i ajung

vechile datine româneti, iar, din rândul preoilor celor

jnai crturari i mai istei, se ridic Ion Circa, sau irc,
.din Batiz, i, strângând isclituri de preoi, cut a se face

recunoscut ca episcop ; urmrit de catolici, prins, pus în

fiare, el afl adpost, ca unul ce se dduse drept unit cu

.calvinii, la sinodul din Cetatea-de-Balt,— în casa acestora

xlela Aiud 4
.

Totui pân la o dat aâ de târzie cei din ara-Româ-
iieasc nu aveau înc tiri sigure despre gândurile i fap-

tele lui Atanasie, sufraganul cu jurmânt i instrucii al

Mitropolitului Teodosie i ucenicul în materie de dogm al

jmarelui teolog Patriarhul de Ierusalim. Astfel la 15 Iunie

1700 Constantin-Vod întriâ Mitropoliei Blgradului satul

Merianii din ara-Româneasc, veche danie a lui Mihai

Viteazul, ca i cum nimic nu s'ar fi întâmplat 6
. Pe de alt

parte, Atanasie însui tîpriâ la Balgrad, cu un meter

1 Mag. ist, III, p. 295 i urm. ; Nilies, pp. 227-9.

* Mag. ist., HI, pp. 299-301 ; Nilies, pp. 238-40, 241-2. Ordin impâ-

j>ârâtesc pentru observarea privilegiilor, 12 Decembre 1699 ; Mag. ist.,

JII, pp. 391-5; cf. i Hurmuzaki, V, pp. 540-1; Mon. Comitialia Trans.,

XXI, p. 431 i urm.
s Nilies, pp. 242-4.

4 Ibid., pp. 220-2.

6 An. Ac. Rom., XXI, p, 288, nota 1; Mag. ist. f III, pp. 305-6; Ci-

jMtriu, Archivu, p. 453 i urm.
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1

ii' saaatca^

trimes de Teodo3ie, Mihai Itvanovici,— deci : fiul lui Itvanf

care-i zice, In cirilice : «ex Ungrovlachias», fiindc nu era-

din Ungrovlahia adevrat, ci din Ardeal,— o nou ediie a-

Cazaniei calvine, creîa-i zice acum, dup moda greceasc-

a timpului: Chiriacodromion (el tipri i o Bucoavn, ce&

d'intâiu in românete, tot în acest an 1699) l
. Cu acest-

prilej, Vldica las pe tipograful Mitropoliei s numeasc
pe Voevodul ocrotitor dumintoriul credinii pravoslav-

nice», «patronou adevraii al Sfintei Mitropolii de aict

dinu ArdealuD i s asigure c nu s'a fcut vre-o «strâ*

mutare în potriva Sfintei Scripturi, au în rânduiala dog^

meloru ce ine i porunceate pravoslavnica Besearec a R^
sritului».

Cu sfâritul acestui an îns, masca erâ aruncat. La b
Septembre 1700 se strângea un mare sinod, la care luar parter

pe lâng protopopii din 1698— dintre cari numai prea pu*

tini lipsir—, muli alii, i din locuri însemnate: astfel

Vasilie din Braov i colegii si din Sibiiu i Blgrad— , apoi

cei cari lipsiser din rândul protopopilor fgrenî: dela

Vitea, dela Avrig, dela Berivoiu, dela Râuor, dela Cak
bor, peste apa Oltului; pe lâng cel din Gurgbiu i alt

protopop din Secuime: cel dinHaromsec; apoi, de sus din

prile Bistriei, cel din Sângiordz, un numr de pro«^

topopi din deosebite inuturi, dela Supt-Pduri, Vidrsur

Chitoiu, Chiueti, Lemin, Bacaiu, Saldobagiu, Comli, Cobia£

Ungureni din Srvad, Bseti, din Baia-de-Cri, din Sntul
i Lazuri ; cei din Maramur, în sfârit, din Sighet i ErauK
de-sus.

Cea mai mare parte din Maramureni ins ineau ctf

Vldica Iosif Stoica, — neme având Un osta clare în

arme— , numit înc de Apaffy cel d'intâiu, sfinit în Mol'

dova i desfcut de atârnarea ardelean, ca «episcop pra*

i Bibi. Rom., I, pp. 369-70, no, 113.
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^oslavnic, cu mila lui Dumnezeu, al Maramurului, exarh

.al stavropighiei patriareti arigrdene» — actul din 1391

fusese împrtit de Maramureni i lui Dosofteiu al Mol-

dovei— , cadministrator al Mitropoliei Blgradului, Ardea-

lului . c. 1. **, pecetluind cu pecetea blgrdean a celor

trei Arhangheli 2
. El inea câte un «pariale sbor» prin

matele inutului, judeca în procese bisericeti, împriâ sin-

ghelii i antimise slavone i strângea venituri. Sttea prin

«mnstirile» de prin sate, la Giuleti de pild, dar i în

Hust apoi, t-1 recunoteau protopopii din Viul-de-jos,

din Giuleti, din Jalova, pentru eraul-de-sus, eraul Co-

sului i eraul Sighetului, precum i muli preoi, pe lâng
«cjupâni asesori, fruntaii oarmeghieto sau ai comitatului 8

.

Dac n'au venit, cum se spune anume, preoi din prile
Stmariului, trebuie fc se caule lmurirea întâiu în faptul

c protopopii de aoolo ajunseser aproape neatârnai, i
apoi în aceia c, in vecintate, «în inutul Orzii i comi-

tatul Bihorului, pân la GelmariuD, cptase, la Ianuar 1694

Înc, vicariatul catolic «in prile Ungariei asupra Româ-
nilor» (in partibus Hungariae super Valachos), pe cari se

ludase c-i va face unii «i cu sila», un Isaia, «Sfeta-

gore» i Grec, paroh în Careiu, apoi în Dobriin, care

sttu în mijlocul satelor româneti din ara Oaului, la

mnstirea Bicsadului, pân la uciderea lui de hoi (15

Maiu 1701). Isaia avea supt ascultarea lui pe toi proto-

popii de pe acolo, pân ce sarcinile grele ce arunca asupra

lor aduse plângerile unei pri din cler, cu protopopul Pan-

taleon dela Baia-Mare în frunte 4
.

Acolo era un inut de Unguri, Rui i Greci, cu epis-

-copi cari se chiam, când Voloinovschi— din 1670-5—

,

-când Teofan Mavrocordat— din 1677—, când Ieremia Lip-

* Studii i doc, XII, p. 298, no. v; cf. pp. l-liii.

* Ibid., p. 834, no. iii.

» V. Budu, o. c, pp. 56-31.

* Studii i doc, XII, pp. XLIX-L.
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22 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

nitchi— 1(385-8 — , când Metodie Racovechi — «episcop de
Muncaciu, Machowicza, de Zips, de Krasnobroda, Maramurâ
i prin toat ara-Ungureasc», in 1688,— pan ce, Ja urma
un Chiot italian isat, episcop de Sivas, întâiu, apoi de Mun-
caciu, Maramur i Zips, pe lâng care se adaug Machow
i Komarom, ajunse «vicariu apostolic al poporului de rit

grecesc în toat Ungaria» i, cu autoritatea unui «sfetnic al

împratului», fcu Vldici pentru Români i tipri pentru

mântuirea lor sufleteasc un Catechism, din care o a doua
ediie iei dup moartea lui, la 1726 *.

Cei 55 de protopopi, înfiând 1582 preoi, luar in des-

batere dou chestii: Unirea întliu i apoi reformarea, dup
canoane, dup idealul legii cretine i dup cerinele ritu-

lui i ale datineî, a clerului românesc unit. împotriva Uni-
rii se rostir Braovenii i Sibiienii, dar mai ales cei din

prile Inidorei, ins, la urm, ortodocii din cele d'intâiu

dou locuri, i calvinii din al treilea, se învoir a-i pune
iscliturile, i nemeii fgreni, venii in numr mare, se

artar foarte bucuroi 2
.

în a doua edin se hotra primirea Unirii în aceiaT

form ca la 4698; se adogi iari, dar în afar de forma

actului — cel d'intâiu nu va fi fost gsit bun i pentru

aceasta,—c «ritul» i «disciplina» nu se vor schimba i c,
mergând acas, fiecare protopop va face s se iscleasc

actul de juratul su 3
, de doi preoi «comisari», de trei

btrâni din fiecare sat 4
.

Abia la 14 ale lunii se hotrâr articolele de reforme.

Unele din msuri amintesc «sltuirea» muntean din 1698

:

supt pedeaps de gloab pentru preot — 12 florini — i sat

1 Cf. Studii si doc.y XII. pp. xlviii-ix ; XIII, pp. 9-10, no> 9 : BM.
i?o/n., I, p. 439, no. 100 ; II, p. 27, no. 190.

2 V. N. Densuianu, in Revista critico-litemr, I, i Gestiunile din

Blaj, 1893.

* V. voi. I.

* Cf. Mag. ist., III, p. 307 i urm.; Nilles, p. 245 i urm.

DigitizedbyG00gle



URMRILK KIMIJLOCITE ALE UNIRII 23

— 24 — , vor fi în orice biseric icoanele Mântuitorului, ale

Maicii Domnului i ale Sf. Nicolae; odjdiile i odoarele

se vor inea curat; se vor observa cu sfinenie cele patru

posturi, supt ameninarea «lipsirii de la biseric» ; s se cins-

teasc srbtorile însemnate cu rou la Ceaslov, fcându-se

polieleu i cetindu-se evanghelia; se va boteza cu mir, cci
altfel preotul va fi scos din preoie; se va tunde preotul

ce se va alia însurat a doua oar ; oamenii vor fi îndato-

rai a merge la biseric, în zilele de Duminec i srb-
tori, fr gre, iar cei ce nu vor asculta i vor lipsi a treia

oar, vor li «lepdai dela bisearic», neavând dreptul de a

fi îngropai cretinete, ca in vechile «ponturi» ale lui Sava

Brancovici; se hotrte ca fiecare credincios s tie Tatl

Nostru, Greul, Cele zece porunci; tot din acelai izvor e

orânduirea ca preotul s fac slujb «Duminecile sau sr-

btorile de trei ori si Vinerile si Miercurile, de dou ori,

iar pre post în toate zilele» \ Acelai izvor îl are oprirea

de a despri în afais de soborul cel mare.

De limba slavon nu se pomenete nimic, dar rostul ce-

lei româneti se hotrte astfel : «popii s fac slujb cât

vor putea românete, evanghelia si poveaste, s îneleag

cretinii*, i s fac «poucenie» Dumineca i srbtoarea,

dac nu vreau s plteasc gloab 12 florini. S nu se cu-

nune fugari, strini, «frii» : logodna s nu se fac fr
preot Diacii doritorii de a se preoi se vor dovedi cu crî
dela protopopi a fi oameni cinstii i «adevrai duhov-

nici», tiind «Psaltirea de îneles», «glasurile», «tainele Bi-

sericii», i vor mai înva patruzeci de zile la Mitropolie.

Acum începe partea oarecum original. Preoii vor tre-

imi fl aib toi, i cei de pe aiurea, «carte dela Vldica».

Vor purta haine lungi, «plea sau potcap», nu «vor îmbla

la crcim sau beai prin trg», nu vor «trage tabac, m-
car in ce feliu de chip» ; nu vor «sudul» i nu vor lsa pe

credincioi s fac aa ; nu vor primi în biseric pe «oa-

* 'Cf. Maogra, o. c, <pp. 81-2.
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24 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

menii ri, hoi, curvari», ci-i vor da judecii cuvenitej nu
vor îngdui «jocuri» i «tragere pe uli sau ÎBitr'alt chip*}

ei nu vor merge la judecata mirenilor în procese mixte j

vor cere satului s le ie un «rcovnio sau «crsnec»^ vor

lua de la steni, dup vechiul obiceiu, claia de grâu*, fer-

dela de ovs, i li se va sluji dou zile pe an.

Protopopii numesc pe preoi i primesc ca mulmit o
piele de vulpe ; ei in «soboare de eparhie», ca supt calvini,

i pot pedepsi, «cu cei doi popi btrâni i cu soborul su»
pe preoii ce lipsesc ; ei vor veni la soborul cel mare, pre-

zidat de Vldic, împreun cu titorii-jurai, aducând fiecare

«doi preoi btrâni» cu el 1
. Pe urm, protopopii, crezân-

du-se prea îngustai, impuser Vldici a li se pstra drep-

tul de desprenie fr tirea lui i, în vederea venitului

de piei de vulpe mrturisite i altele nemrturisite, fcur
s se îngduie preoirea fr alt claus decât aceia, foarte

general, c diacii vor fi «vrednici i învai»*.
în schimb, la 6 lanuar 4701, protopopii, cari arat s nu

se fi desprit, 57 la numr, declarau c «poftesc» pe Ata*

nasie singur, fr a se amesteca mirenii în «lucrurile vl-
diceti», i la aceast declaraie se unete i «protopop

Crstea sn protopop Staicu ot Braov» 3
.

Atanasie, care avea înc doi stpâni, lucrase, dei tânr,

dar fiind meter sftuit, cu o dibcie deosebit. Avea amân-
dou manile pline de daruri : cu una întindea împratului

i lui Kollonics declaraia latin de Unire fr condiii i
clause de garanie, iar, cu alta, Muntenilor ortodoci actul

românesc de reforme. Pare sigur, aducându-se înnainte

mrturia protopopului Avram i a tipografului Nicolae, c
Atanasie ar fi înfiat lui Vod Brâncoveanu Unirea toat
ca un lucru nuniai de form, fcut în vederea iertrii poriilor

i Românete, în Mag. ist, III, p. 313 i urm,; of. Nilles, p. 850i mm,
2 Ibid.

* Studii i doc, IV, pp. 71-2, No. LXVI.
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ce se luau dela preoi pân atunci x
,—îndreptire pentru care

i s'a i Întrit stpânirea Merianilor. i lui Dindar, Bulgarul

care spiona pentru Domnul muntean la Sibiiu, Vldica-i

rspunse desluit c «nu e unit» a
. Fr a pomeni cu un

singur cuvânt de o schimbare a sa de lege, el mustra as-

pru, în Novembre, pe Braoveni, în fruntea crora stteau

negustori greci, de o strict ortodoxie, pentru c nu voiau

s recunoasc declaraia de Unire, isclit i de protopopul

Vasilie dela dânii ; <tnoi sntem Vldic... Pn'acum am
fost fiiul pcii, iar, deaca m vei mniiâ, voiu s fiiu ca

un leu trdat de fii si (!)»
8

.

Un astfel de act nu-i ajungea lui Atanasie ca sh fie sigur

.c nu-1 va scoate nimeni. El avea nevoie de întrire

xlin partea Bisericii catolice. i, pentru a o cpta, .se puse

acum pe lucru, cu atât mai mult, cu cât tia ce pâri aduc

împotriva lui dumanii pe cari i-i câtigase : c joac în

mijlocul protopopilor la mnstire în zilele de serbtoare

mare, c bea la ospee ca în «cârcium», c se încunjur

de igani cari tiu bine i jocul i butura, c umbl cu

arme i vâneaz, c rudele lui calc pe preoi în picioare

i mnânc veniturile Bisericii, c se fac preoi de cei cari

nu tiu Tatl Nostru, i anume pentru bani, i chiar dac
sânt însurai a doua oar ; c se despart oamenii de rând,

ba chiar i preoii, pentru doi, trei florini ; c nu se împr-
tesc credincioii decît la moarte, c ine diaconi copii,

-c pretinde prea muli bani dela clerul su, c are secre-

tariu calvin, c n'a schimbat Crezul in ce privete purce-

Jerea Duhului Sfânt, în ultima-i tipritur pentru copii 4

l t Unioaera... taatum ad oculum et popas unitos ob remissas portiones.

rfli unu8 alterve non obsisteret, qui huius Unionis auctor extitit, disao-

lutam foisset; Nilles, p. 261.

* Ibid., p. 267.

• Stinghe, Documente privitoare la trecutul Românilor din chei, I,

f. 5 i urm., pp. S—9, 10—11.

4 In nuper edita postilla ; Nilles, p. 261. E vorba, firete, de Bucoavn.
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26 ISTOBIA BISERICII ROMÂNETI

— aceasta o spune i Vldica armenesc Virzirecu-r-r ,care

a fost scoasa cu mai puin decât banii ce a strâns , deh
toat lumea ; c n'a fcut coal de preoie. învinuiri In

mare parte adevrate i pe care le crezur i unii dintre

Iezuiii ardeleni, cari erau de prere s se caute peairu

lege nou om nou, fr a pripi totui lucrurile 1
.

CAP. III.

întrirea Unirii de ctr Curte.

înc din 1699, Atanasie îi artase dorina de a merge

la Viena s negocieze în numele noii sale Biserici ; el plec

numai in iarna anului 1700—1, in sunetul clopotelor i
petrecut de vre-o douzeci de protopopi i vre-o sut de

preoi, luind cu el pe vicariul Meletie i pe negustorul bl-

grdean tefan Ra, unul dhjtre «titorb 2
. Sosiâ la 5 Fe-

bruar 1701 în Capitala împriei, trei ani dup ce mer-

sese la Târgovite spre a fi ales i sfinit ca arhiereu or-

todox 3
. Avii cinstea de a vedea luminata fa a Mriei Sale

împrteti i lu parte la conferine cu însui cardinalul

Kollonics i cu vice-cancelariul Ardealului, cerând cu acest

prilej, pe lâng ce tim c doriâ, i plata zaherelei date

de preoii români otilor germane, pentru a se întrebuina

aceti bani la ridicarea de scoli 4
. I se ddu titlul de con-

silier împrtesc, pe care-1 avea i Camilli din Maramur,
i se drui pentru el i urmai un lan de aur cu chipul

milostivului^ împrat, i se fgdui aducerea la îndeplinire

a privilegiilor i desvârita scutire a clerului su de «giug

iobgesci]», «slujb», de «honorarim sau cinste» ctre domnii

i lbid., pp. 263-

2 lbid., p. 272.

a lbid., p. 273.

* lbid.
p p. 276.
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moiilor, de vmi i «alte mai multe trhaturi i greuti
r aduri»; i se supuser «prile exterioarei, Bihorul

Criurile, unde i încerc a se face recunoscut 1
. în schimb,

la 7 April 1701, el primiâ ca «Mitropolit» al su pe car-

dinalul-primat al Ungariei, ca Patriarh al su pe Papa,

«sfntulu Papa de Roma». Mitropolitul muntean, chiriar-

lml de pân atunci, îi este acum numai «Bucureteanul» J

Domnul erii-Româneti, vechiul «patronu» i binefctor

în toate privinile, stpânitor peste Românii liberi, e numit

«Craiul sau Vod ri-MuntenetiD ; amîndoi sânt Aima-
tici» i «eretici», i cu niciunul din ei nu va mai pstra

«prieteug» , nu va mai inea «curpundeaie», supuind

noilor *i stpâni orice scrisoare va fi «de lips» a li tri-

mete. Numai «catolici sau dreptu unii» se vor mai vedea

Ja «Curtea» lui din Blgrad. Va tipri Catehism nou,

—

care se i public în 1709, cu litere latine, la Sibiiu a —
cri neatinse de eresie, revzute de un «teolog» 3

. Se in-

voiete s fie sfinit din nou, ca unul ce s'a încredinat c&

hirotonia cea d'intâiu a putut s fie greit i fr pre—
aceast umilin i se iart, ce-i drept, In forma solemn, dar e

sigur c Atanasie a fost dispensat mcar de Kollonics 4
.

Va primi lâng el ca supraveghetor ^i sftuitor acel «teo-

log» catolic pe care i unii dintre Iezuii îl credeau prea

împovrtor i jignitor pentru bietul «episcop» czut în

epitropie 5
; îl va primi «ca un printe dttor de sfat», cu

drept îns de a-1 întovri în vizitaii canonice, de a hotra

în chestii de desprenie sau «lepdare din besearec», in

numirea preoilor, în globirea lor, în punerea de «tac»,
adec tax, i, în sfIrit, în toate cele— , ca unul ce se simte

el însui, «în multe nînvat, nemuncitu i necercat» ; «teo-

logul» va avea dreptul s-1 mustre, i el datoria de a primi

i Nilles, p. 388.

« Bibi. Rom., I, p. 480, No. 156.

» Cf. i Nilles, p. 312.

* lbid„ pp. 107—109.

* lbid., p. 264.
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r

cdojeneala», ba chiar sftuitorul va puteas orânduiasc dm-
bunrb, pornindu-se deocamdat cu îngduirea cuminecturii

«i din srbtorile Patilor încolo» i urmându-se îndat

cu încercarea de a se introduce calendarul cel nou 1
. Nici

gospodria Bisericii n'o va mai avea el, care îngduise pân
atunci pe tat i frai s-i fac afacerile cu preoii i diecii

doritori de a se preoi. Va fi un «socotD al întregului cler

unit, care se va trimete cardinalului ; episcopului i se va da

numai câte un florin pe an de ctre fiecare preot ; taxele vor fi

hotrâte, rupte pentru orice slujb bisericeasc, iar «hasna

i proventuul din economie Besearecii sau Mitropolii, ce

va ei, o fi suptu grija coratorilon>. Se îndatorete, cu umi-

lin, a nu rbda jocuri la Mitropolie, a nu aduce «muieri)

la petrecere, a nu lua parte la «vântoare armat i cu

Bunetii». Si, dac nu s'ar tineâ de aceste condiii si ar clca

i a treia oar porunca «teologului sâui>, va putea fi scos

din Vldicie, ca un dregtor oarecare, vinovat fa de St-

pânire : «de s'ar vedea bine Bisearecii rumneti cu a Romii

unite din Vldicie s m scoat si în locul mieu altul care

s in lucrurile mai din sus scriite (!), uniciunii foarte de

lips, — va pune Vldic» 2
.

Va recunoate oricine, dup cetirea acestui act autentic,

în care se oglindete sufletul josnic al unui om fr dem-

nitate si fr ruine, al unui arhiereu uittor de toate

datoriile i jurmintele sale, al unui Român fr sim de

neamul su, c, între deosebitele forme de Unire cu Bi-

serica Romei, pe care le-au întrebuinat neamurile ajunse

în stpânirea Austriei, niciuna n'a fost aa de ruinoas i

de brutal. Oricâte foloase culturale, mari i netgduite,

ar fi adus Unirea, foloase pe care Atanasie, când fgduia
la Blgrad, cu banii Bisericii sau cu pomana de 6.000 de

i Nilles. p. 24.

2 Românete, in Popovici, Uniunea Românilor, p. 153 i urm., ex-

trase in Sate i preoi, pp. 185—8; cf. Nilles, p. 289 i urm.: v. i ibid*

p. 99 i urm.
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florini ai lui Kollonics, «ocul» de «dieceat i rum-
neate: valachicam et latinam» — diploma împrteasc
vorbete de trei coli, la Blgrad, Haeg i Fgra 1

,—nu
putea s ]e îneleag i s le prevad, declaraia lui din

April 1701 e de sigur cel mai înjositor act public svârit
pan atunci de vre-un Vldic romanesc.

Aceste îndatoriri nu se publicar îns niciodat, i, cândr

la instalaia lui, in ziua de 25 Iunie, mergea ca un Craiu,

în cucie aurit, încunjurat de clerici i nobili catolici în

rdvane, întovrit, cu cruci i prapure, de vre-o mie de

preoi, cu cei cinzeci i patru de protopopi ai lui în frunte,

i salutat de o mulime de dou mii de oameni, de toate

legile i neamurile, când, în btrâna mnstire a lui Mihai-

Vod biruitorul, groful Apor cetiâ recunoaterea, cu data

de 19 Mart, a lui Atanasie ca episcop adevrat, din nou
fcut, în locul Mitropolitului fals ce fusese, când Iezuitul

neam Carol Neurauter, noul «teolog», adugi întrirea pri-

vilegiilor episcopului românesc, pe când eroul zilei îi va

fi oprit ochii la strlucita îmbriare subjugtoare a

aurului, — numai câiva iniiai tiau i înelegeau c aceast

zgomotoas petrecere se serbeaz pe ruina unei vechi or-

ganizri bisericeti i pe rmiele sfâiate ale trupului

Bisericii româneti unice, întinse fr întrerupere pan la

hotarele neamului 2
.

CAP. IV.

împotriviri la îndeplinirea Unirii.

Serbâtoarea din Blgrad, pentru VJdicie înnoit i pentru

lege împrteasc nou, fusese stricat prin protestul zgo-

motos fcut la ua bisericii Mitropoliei de trei Români, un

i Nilles, p. 298.

2 Cf. ibid., pp. 287 i urm., 320-2
;

incai, IH, p. 312 i urm.
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. . , r
i

' r—

l

preot i doi mireni, din Braov se pare, cari strigau c nu
pot îngdui ca biserica lui Mihai-Vod s fie închinat altei

religii 1
. Peste puin se fcea, în forma prevzut de legi,

de ctre nobilul român Gabriel Nagyszegy, o plângere de

.acest fel, adâugindu-se în ea ameninarea c, dac se face

Bil Românilor, ei ar putea s priveasc, la 6 întâmplare,

$i ctre ali stpîni; sau s ias din ar, care nu e doar

«încunjurat cu zid de piatr». O mare parte dintre or-
enii cei mai bogai, unii dintre dânii Greci din Compania
greceasc de comer care-i avea înc de mult reprezin-

tanti in cele mai însemnate centre ardelene si în unele

localiti din Ungaria 2
, nu mai voir s calce în biserica me-

tropolitan, ci fcur s li se slujeasc în biserica cea mic
din ora 8

, artînd în gura mare c-i vor aduce preot bun,

ortodox, de peste muni. Arestarea lui Nagyszegy nu potoli

firete tulburarea din spirite, care fcea s se team Gu-
vernul de o rscoal 4

. ara Fgraului nu primi nici ea

Unirea, care se dduse acum la iveal cu toate urmrile
ei de prefacere i de umilire; în Fgra chiar, Brânco-

veanu fcuse de o bucat de vreme o frumoas biseric 6
,

isprvit în 1698 6 i înzestrat cu privilegii de ctitorul ei

darnic 7
: preoii de acolo, pltii din ara-Româneasc, vor

fi stat în fruntea nemultmitilor, mai ales meteri dela
a a ' •

ehiul tabacilor, cari aveau privilegii dela Râkâczy cel d'in-

tfâiu i erau deprini cu înrâurirea calvineasc 8
. Cât pri-

vete nemeii din Tara Oltului, cu toat credina lui Kol-
a • a ' m

Jonics c s'au câtigat, în 1702, 442 de familii dintre ei®,

l Nilles, p. 322.

* Studii i doc., XII, p. v i urm.
* Ibid., XIII, p. 34.

4 Nilles, p. 331 i urm. ; Sate i preoi, p. 196 i urm.
* Radu Greceanu, p. 86.

* Studii i doc., XIII, p. 94 i urm., no. xlviii.

7 An. Ac. Rom» XXI, p, 288, nota 1.

* Studii i doc., XII, p. xjx i urm.
••» Nillea, p. 24.
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aplecrile lor ctre calvini, de noble crora erau legai

jprin boieria lor, sânt cunoscute. în Apusul terii, Haegul

§i lnidora, cu toat buna primire ce se fcuse lui Atanasie

la Ilia i Deva, nu voiau s tie de Vldic înoit, cu «teolog»

In coast. 1$. lnidora, unde biserica Sf. Nicolae fusese lu-

.crat, în bun stil românesc, dela 1634 la 1654, cu chel-

tuiala protopopului calvinizant Ian, un neme dup nume, i

;a familiei sale, a protopopului Nicolae, precum i a multor

negustori bogai de acolo 1
,—«Grecii» din Companie i ali

locuitori erau mai bucuroi de legea cea veche a Craiului,

cu rul creia se deprinseser, decât cu legea cea nou a

împratului, al carii bine n'avuser înc prilej s-1 guste;

îndat dup sinodul, slab frecventat, din Iunie 1701 —
protopopii fur chemai din nou în Novembre a — , la 16

îulie i Vldica i cârmuitorul lui de mult vreme, Ladislau

Baranyi i Iezuitul conductor al Casei din Blgrad ca i, în-

•iâmpltor, acela al Casei din Cluj, ddeau voie protopopilor

Gheorghe i Ioan, precum i tuturor credincioilor lor din

Jnidora, ora i inut, s triasc «precum au trit pan
acuma, dup obiceaiul pravilii greceti i româneti», «cu

toate tocmealele Bisericii, neadugând i nesczând», cu

singura condiie s asculte de Vldic, «precum au ascultat

i mai înainte de Vldici i de cine le-au fost purttori de

gtigîb, i «s nu huleasc» legea împratului i cele patru

puncte, de care nu sânt datori s se ie 3
. Astfel se lucra

jji dia partea catolicilor ca din a calvinilor, cari erau în-

vinuii c, în aceste împrejurri tulburi, nu cer decât o

simpl declaraie isclit de Unire cu ei i c amestec

adevrata Unire cu punerea supt ocrotirea altei Biserici 4
.

Cât privete Banatul, el rmânea în vechea lui alctuire i
credin, rzimându-se i pe masa compact a Sârbilor de

xmrând atrai in ar prin tot felul de privilegii împr-
* —•-

l Studii i doc, XIII, pp. 117-9.

8 Nilles, pp. 323-8.

* Mag. ist, III, pp. 322-3.

* Nilles, p. 299.
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teti; Românii bneni, cu centrele lor Lugojul i Caran-

sebeul, se deprtau de calvinisraul adoptat înc în veacul

al XVI-lea, doar pentru a se apropia de cea mai sigur
ortodoxie, iar nu pentru a trece la catolici

;
preoi din aceste

pri nici nu se pomenesc în sinoadele de Unire inute

dela 1697 încoace.

Mai bine decât toi se inur îns Sibiienii i Braovenii.

Un btrân «corapanist», care fusese în 1672 biru al ne-

gustorilor «greci» din Sibiiu, «Caloiani» Pater sau Pater la-

no 1
, care avea moii în ara Româneasc, unde Domnii

îi ziceau «prietenul» lor 2
,
i care-i dduse fata dup Din-

dar, agentul, pomenit i mai sus, al lui Vod Brâncoveanu 8
f

fcuse, înc din Martie 1701, când Atanasie se afla la Viena,

dela Blgrad chiar, aspre mustrri acestui arhiereu cu dou
fete, cerându-i a se deslui fat de mireni, cari au si ei

dreptul de a lua o hotrîre, i ameninându-1 cu pedeapsa

clctorilor de jurmânt, cu afurisenia Patriarhilor, cu mus-

trarea grea a vremilor ce vor veni — «i nu peste 20 sau

30 de arii, ce i peste 100, tot Sfinia Ta vei fi ocrât* r

dac va schimba «legea, au rea, au bun», pe care credin-

cioii nu vreau nici intr'un chip s o mite *. în Iunie, Bra-

ovenii declarau c primirea celor patru puncte «iaste ade-^

vrat papista a fi», i c pentru aceasta ei n'au nici cea

mai mic aplecare 5
. Nu numai «cofele cu icre negre», dar

toate pecheurile i veniturile fur luate apostatului epis-

cop din Blgrad. Pater Iano, Dindar, Andrei Banul zis i
Gorog, David Corbea, toi oamenii Domnului i boierilor

munteni, lucrau de zor pentru a pstra Sibiiul în ortodoxie,

Brâncoveanu însui scrise, în Iulie, la Braov pentru a in-*

tiina pe prietenii lui, negustorii de acolo, c împratul n'a

1 Studii i doc, XII, p. vii.

2 lbid., V, pp. 126, 129, 138.

8 Hurrauzaki, Fragmente, III, p. 70 ; Lpedatu, Prinos turdsa, pr

303 i urm.

* lbid.

• Stinghe, o. c, I, pp. 5-6, 28 : Cipariu, Acte $i fraym., pp. 268-9,
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îngduit «episcupului de acii din Ardeal» s strice cu sila

legea oamenilor l
. Din Maramur în sfârit fu chemat în

zdar la Viena Vldica ortodox Iosif Stoica; peste câteva

luni, el se întoarce fr a fi jurat ori isclit ceva 2
.

Acum, în sfârit, când nu mai putea fi iertat nicio sl-

biciune i nicio zbav, Mitropolitul erii-Româneti vorbi

limpede i tare. Btrânul Teodosie, care fusese îndemnat la

o msur energic i de ctre Dosofteiu al Ierusalimului,

sosit în ara-Româneasc în iarna anului 1702 8
, unde

sttu câteva luni de zile, fcând i mir în «biserica Sf.

Apostoli, care se chiam Arhimandritul», i informat dup
cuviin i de boierii ce fuseser trimei la nunta calvin a

guvernatorului ardelean, Bânffy,— cu Ladislas Szekely 4
,

începea, pomenind lui Atana^ie, ctre care nu scrisese de

mult i care, urmând vechea lui politic în doi peri, îi

scrisese el, cerându-i Octoihul de Buzu, precum i celelalte

dou cri de cîntri, ieite acolo, Triodul i Penticostariul, ba

chiar «dou comanace»,—despre «faptele lui care cu ruine

îi vor afla sfârit... Te-ai înelat de cinstea lumii, pentru

care, aruncând cu piciorul sfânta maic Biseric rsritean,
mai presus de dânsa i-ai cptat consacrarea», care e o ade-

vrat «batjocur»* (comoedia). ...Eli unit i ai mare leg-

tur cu aceia cari sânt protivnici dogmelor noastre, ce sânt

temeliile Bisericii noastre rsritene... i-am vzut jur-
mântul, care ni s'a adus,.. Facei voi o tipografie, falsificai

cri cum voii, i't vedea cum vei arde cândva in Iad.»

Nu va avea de-acum, din ara-Româneasc, nici cri, nici

venituri, nici scrisori, nici «mila cea mare» pe care o

gtiâ Vod ; nici datoria lui Teofil ctre Teodosie, de care

scrisese Atanasie, n'o mai voete Mitropolitul muntean.

Cu acelai Trimes, veniau i scrisorile de afurisanie dela

i Stioghe, Doc, I, p. 15 i urm., p. 17 i urm.

2 I. Pucariu, în An. Ac. Rom., XXIIf, p. 7; Vechile episcopii, pp.

103-4.

* Chrys. Papadopulos, Aooi&tdt, p. 58 ; Radu Greceanu, p. 115.

* Radu Greceanu, pp. 114-5.

3
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«Patriarhii i Mitrqpoliu Rsritului», scrisori din care

s'a pstrat aceia a Patriarhului de Constantinopol, Calinic,

care, diu punct de vedere ierarhic, avea i chemarea s
vorbeasc \ Totdeodat Ardelenii erau întiinai ca nici

s mai srute mâna falului Vldic, ceia ce ar fi de o po-

triv cu «a sruta mâna unui biru, sau a unui cadiu, sau

a unui calvin 2
d.

Teodosie mai atepta vre-o Îndreptare din partea lui Ata-

nasie, pe care Calinic ins, numindu-1, pentru pcatele

sale, dSatanasie», 11 de3poiâ de demnitatea arhiereasc. Dac
îns Mitropolitul muntean nu lu msura, fireasc, de a

-chema soborul de alegere i a da lui Atanasie excomuni-

catul un urma ortodox, aceasta se datorete numai grijei

lui Vod Brâncoveanul, om prudent înainte de toate, de a

nu se strica, pentru lucruri bisericeti, cu un vecin aa de
puternic, cum era împratul. Se închiser graniele comu-
niunii duhovniceti, i Ardealul, pierdut pentru ortodoxie,

sau socotit ca pierdut, in urma repeitelor manifestaii ca-

tolice ale celor cincizeci i doi de protopopi ai lui, rmase
a-i cuta singur de rosturile sale religioase. Cel mult dac
Brlncoveanu scrise la Viena cu aceleai plângeri cu care

scrisese i Patriarhul Calinic 3
, cptând rspunsul c Ro-

mânii din Ardeal vor fi tratai în materie de lege cum
vrea stpânul lor, împratul, precum cei din ara-Româ-
neasc ascult i in aceast privin de Domn 4

. Nici necu-

viinele adresate btrânului arhiereu muntean, lui dTeodoaie

Bucureteanul, aâ-zis arhiepiscop* 5
, de ctre cardinalul Kol-

lonics nu schimbar aceast, politic a slbiciunii i a dibâr

ciei, a inchiurii venice la doi stpâni.

Se hotrî, de sinodul p care Atanasie îl strânse la 1702,

i Nilles, p. 344 i urm,

VStinghe, o. c, I, p. 34 i urm.
s Nilles, p. 354.

* lbid.

* lbid., pp. 353-4.
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ca tinerii s se trimeat la colile din Sâmbta-Mare, din

Vieria, la Sf. Barbara i la Colegiul pazmanian, cu tipografie,

—i unde se întemeie un Colegiu Iliric pentru unii \— în

Roma, la Colegiul grecesc sau âi la cel unguresc, la cel ger-

manic, sica, în lipsa crilor muntene, i cele din Veneia

fiind prea scumpe a
, noi i bune cri «ortodoxe» s se tip-

reasc la Blgrad. Dar, peste cinci ani, pentru ca s-i poat
acoperi «Mitropolia», Atanasie amanet la Sibiiu «matricula

tampii, istromenturi tipografii» 3
, cu care tiprise înc la

4702 un catechism catolic: Pânea Pruncilor. Rscoala lui

Franciic Râkoczy zdrnicise toate planurile, i ea stric

toat bucuria dela început.

Reprezintantul naionalitii ungureti i al separatismului

ardelenesc în lupt cu Austria cut s-i gseasc printre

R >mâni, nu numai lupttori, din cari avu, ca i bunicul su,
destui viteji, dar i cpetenii. irc alerg din Moldova,

unde fusese, în 1706, i se sfinise de sigur 4
,—la Craiu, al

<:ârui Vldic, «Ardialului episcop Românilor», cum isc-

lete, se zicea, i putu, în clipa norocului celui mai mare

al stpânului su, s ieâ în stpânire i Scaunul blgrdean.

Râk6czy era catolic, Vldica Ion fusese calvin ; data aceasta

îns, el se ddu ca ortodox fr pat, hirotonisit de orto-

docii moldoveni, i duman neîmpcat al Unirii 6
,
pe când

In Maramur acelai principe cuta s puie la Muncaciu

un episcop rus unit, sfinit la Chiev 6
.

Când se duse Craiul neatârnrii, Ion plec i el, fr s

i Nilles, pp. 27-8, 139.

* lbid., p. 26.

3 Studii i Doc., XÎII, p. 96.

* Un episcop «valahi din Croaia, Miaki6, sfinit în Moldova înainte

-de 1667; Nilles, pp. 715, 746-7. El se amestec în conspiraia lui Petru

2riny i moare în temnia dela Gratz.

6 Cf. Studii i doc.j \Y, p. 72. no. Lxvîi; Sate i preoi, pp. 200-1
j

Studii i doc., XII, p. ui.

6 NiUes, pp. 864-7.
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li avut legturi cu ierarhia muntean. La 1707, Atanasie,

întors cu catanele, fcea a se întreasc Unirea într'un

sinod, la care luar parte îns numai treizeci de protopopi K
Dar Kollonics, a crui oper personal erâ Unirea, muri in

acelai an, i cu dânsul dispru tragerea de inim, cruarea

seniimentelor fireti ale cuceriilor, spiritul de jertf i pu~

terea de munc 2
. La 1711, partidul ortodox izbutiâ chiarr

având în frunte pe un Vasile i fratele su Petru, al crora

rost nu-1 cunoatem, s strâng pe protopopi laolalt pentru

o declaraie solemn în favoarea legii vechi; cu toat îm-

potrivirea «teologului», Atanasie însui iscli. Fu silit de

Guvern i de Hevenesi, alt lupttor pentru Unire, care tri

pan la 1715, s revie asupra acestei isclituri i s scoat

din sobor pe autorii loviturii împotriva Unirii (18 Novembre).

Dar, când strânse un nou sinod la 1712, pentru a da impresia

unei Uniri generale, el putu s numere numai treizeci i patru

de protopopi. în anul urmtor, la 19 August, se stingea înc
tânr, dup ce se spoveduise *tologulub strin 8

,
i la în-

mormântarea lui se auzir dou cuvântri, dintre care una

în latinete, alta în ungurete 4
.

CAP. V.

Noul Vldic ardelean Ioan Patachi.

La moartea lui Atanasie, partidul legii vechi cut s im-

puie un Mitropolit ortodox, i din ara-Româneasc sau din

«prile turceti» se i ivir trei candidai, despre rezultatul

strduinelor si scrisorilor crora n'avem îns nicio tirea

i Nilles, pp. 372-3. . *.

* lbid., p. 5.

• lbid., p. 390.

4 lhid '

h Nilles, p. 394: «Iam terni se ex Transalpina et partibus turciei*

insinuant, corda nonnullorum aollicitante», schisma vetus ressuscitaturif;

cf. p. 395.
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Urmaul lui Atanasie, Ioan Giurgiu Patachi, nobil din prile

Dobâcei, colar al Iezuiilor din Cluj, Viena i din Roma, doctor

în teologie, misionar al catolicismului roman, unealt a «teo-

logului^ su romano-câtolic, întors numai pentru Vldicie

înapoi la ritul cCorivalachilor* si, al «scumpului su neam
românesc^), pentru care se declara gata «a-i vrsa sângele

i sudoarea, ziua i noaptea» \ dar cu dreptul de a servi

i in ritul latin,—trecu fr sfial peste margenile puse Unirii

prin grija de mântuire a ritului i datinelor, pe care o avu-

ser înaintaii si. i înc prin alegerea lui — de câi pro-

topopi nu tim, dar mai mult de Fgreni 2
,
i de ctitori»,

Mihai Puiu i tefan Ra 3
,—Românii din Ardeal scpar de

episcopia Iezuitului ungur Szunyogh, care se declara «stul

de deliciile Valahilor», sau a Iezuitului german Wenceslas

Franz, care fusese i ales la 9 Septembre 1713, fr ca

împratul s voiasc îns a-1 întri 4
: Patachi primi diecesa

din mâna Ungurului Regay, care urmase ca lociitor Ger-

manului losif Rardia, defensori i directori în timp de va-

can. Nu ca unul ce pleac fruntea înaintea unei aspre

nevoi, ci înelegând i preuind schimbarea, el plec din

Blgrad, unde se drâmase Mitropolia lui Mihai Viteazul

pentru a se putea zidi cetatea cea nou i de unde se iz-

goni Vldicia pentru ca episcopul catolic, adus înapoi în Sca-

unul su, prin diploma dela 11 Decembre 1715 6
, s nu

aib în apropierea lui un alt episcop, cu situaia îndoit i
îndoielnic (1716). Preoii i protopopii români, muli la

numr, cântar rugciuni pentru sfinirea cetii ce se ri-

dica pe ruinele ctitoriei lui Mihai-Vod*.

i Nilles, pp. 87-8.

* ibid., p. 403 i urm.

» Ibid., p. 404.

4 Ibid., p. 394 i urm.
B Un fntâiu episcop catolic, Andrei Illyes, numit in 1698, nu se pu-

tuse susinea; MârtonfTy fu ales in 1713. Ibid., p. 449 i nota 1.

• Ibid., p. 453.
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Se crea atunci pentru Patachi Ja Viena o episcopie de

Fgra, care corespundea vechii episcopii calvine din ara
Oltului *. Pentru întâia oar Papa interveni de-a dreptul in

orânduirea Bisericii unite a Românilor, i, lsând la o parte

tot ce fcuse mai înainte, el întemeie, la 18 tylaiu 1721, o

diecez nou unit, desfcut din cea ardelean catolic : a

Fgraului singur, dându-se lui Patachi, episcopul româ-

nesc al împratului înc de la 23 Decembre 17 15 *, biserica

brâncoveneasc a Sf. Nicolae, unde se aez în August 1723,

dup cetirea pe românete a diplomei i dup un discurs

latinesc dela «ieolog». Erâ i acesta un folos, fiindc, alt-

fel, dup cererea lui Mârtonffy, episcopul romano-catolic 8
,

Roma ar fi supus pe Unii autoritii acestuia, care pretindea

c episcopul românesc sa-i fie vicariu, purtând vre-un titlu

oriental, i^stfel, pentru a doua oar Patachi înltura priji

prezena sa o i mai grea lovitur pentru neam. Numai st-

ruina lui, în doi ani cât sttâ la Viena, împdjl în aceast

privina Curtea i Curia papal.

Autoritatea lui Patachi se întindea asupra tuturor Uni-

ilor. Avea moii (Jate de împrat, «ctitorul» diecesei, pe

la Gherla i la Beimbac. Maramurenii nu voiau s-1 re-

cunoasc îns, iind ca urma al lui Iosif Stoica i al lui

Serafim de Petrova pe alt ortodox, Dosofteiu; Bnenii,
protopopii, 12 preoi i 40 de sate, izgonir pe pravoslav-

nicul Moise, sfinit dela Turci, care lua mit i venituri

nelegale, i cerur în loc pe Unitul Petroijie, la 1717 4
.

Criieiiii dela Beiu, dumani ai Unirii, primiau pe Vl-
dica sârbesc clin Inâu sau lenopole, care se aez in

Aradul vecin 6
. în priiîe apusene ale Banatului, în sfârit,

1 NiJles, p. 418 i urm.
2 Ibid., p. 409 i urm.
* Ibid., p. 418.

* Ibid., pp. 445-6

* Studii i Joc, IV, p. 80-1.
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credina veche erâ aprat de Vldica de Vâ^e, exarh al

MitroppKtuIui din Bâlgrad 1
.

Patachi inti în colul lui de ar sino&de pentru vechile p-
cate de beii i desprenii, pentru venituri, pentra impunerea

«tichiei» a în portul preoilor unii, fr cciul, dar ff
comanac, pentru înlturarea superstiiilor pgâne, d£ «mu-

guri sau alte ierbi» ce se mnânc la Pati 8
, de hore în

ajunul serbtorilor, ca la Jina, de «târguri» ale fetelor de

mritat, ca la Mntur, de hramul Maicii Domnului fc-
toare de minuni

;
pentru baterea cu lopeile a celor ce fiu

vin la biseric, afar de «alte lucruri dârele acuma nîi le'm

putut da afar, iar, când li va veni vremea», se vor da în

tire 4
. îu Sibiiu, el se bucura de ascultare, i, la îngroparea

provincialului iezuit ftudolf Lewenberg, în 1715, protopopii

români i vreo treizeci de preoi fur de fa, purtatul i
sicriul pe umeri 6

; aici catolicii cântau i latiriete în ziua

de Corpus Christi, când preoii români cetlau, în odjdii,

Evanghelia pe limba lor *. La 1716 ufi preot fomân prirtiise,

cu o cuvântare româneasc, pe Mârtonffy la poarta bisericii

catedrale smulse de Guvern din manile Calvinilor, i preoii

români ii cântar românete ecteniile. în aceiai biserid i
în aceiai zi, protopopul român fu lsat s fac slujb du£
ritul grecesc 7

. i la Cluj erau destui unii, gata s primeasc

legea catolic întreag, la ale carii ceremonii luau parte i
ale carii daruri le opriser 8

. La Haeg, în 1729, protopopul

se invoiâ s tkiioeaso din ungurete instruciile misio-

narilor iezuii*. Numai negustorii greci, din Beiu i aiurea,

i NtUes, pp. 8044.
* Camitafca ; cf. Niltes, jp. $62.
8 Mold«vanu, Acte sinodmli, II, p. 108 i urm.; Petru Maior, p. 378

i urm. ; Nilles, p, 465 i mtm. ; Stinghe, I, pp. 127-8.

* .Ibid.

* Ibid., p. 448.

*Jbid.
" Ibid., pp. 451-2.

« Ibid., p. 454
* lbid^ p. 92a
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-

se inur strâns de ortodoxie, i bisericile brâncoveneti

din Ocna Sibiiului \ din Poiana Mrului si Sâmbta-de-sus,

pe moiile lui Brâncoveanu, cea din Porceti, a lui MateiuBa-

sarab *, putur sluji pentru adpostirea ortodoxiei. în 1715,

cu miliie dup dânsul, «misionarul» lui Patachi merse în Ma-

ramur pentru a vizita provincia, în care sttu opiuni 8
;

Vldica Dosofteiu ar fi fgduit s se uneasc i el, dup
moartea arhiepiscopului erii-Româneti i aezarea în Bl-
grad a unui «nou arhiereu de rit grec i unit cu Biserica

Roman» 4
. Apoi al doilea Vldic unit muri, la 29 Octombre

st. v. 1727 B
, nu numai fr s-1 plâng, dar aproape fr

s-1 tie nimeni.

Ardealul avea atunci patru sute de preoi protivnici

Unirii sau bnuii de credin fat de ortodoxie, cari nu
veniser s ieâ binecuvântare i «poucenie» la Fgra. Cu
câtva timp înainte de moartea sa, Patachi însui o spune 6

;

clugri strini rtciau prin ar, i stenii, neavând în-

credere în preoii unii, cari spuneau întâiu «oarele ca-

nonice» i apoi, dup întrerupere, Liturghia 7
, mergeau la

dânii pentru taine i alte nevoi sufleteti; în mnstiri
distruse mai pe urm, ca acelea din Stefanca, din Plosca 8

, din

Feleac, se pstra ortodoxia neatins, i sinoadele episcopului se

alctuiau dindcâivd cinstii frai protopopi jurai i cu ali

preoi înelepi» 9
, iar primirea hotrârilor era lsat în seama

protopopilor cari Jipsiau, i a «soboarelor depline» din vechile

«eparhii» calvine 10
. Numai «treizeci» de protopopi — dar

i Studii i doc, XIII, p. 439.

a lbid., p. 452.

8 Nilles, p. 444 i urm.
* lbid., p. 444.

* Cf. i ibid., p. 479.

« Ibid., pp. 463-4.

7 lbid., p. 495.

8 Studii i doc, XII, pp. 79, 421, 429, etc.

6 Nilles. p. 465 i urm.
w lbid.
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isclesc abia eisprezece — se adunar în 1728 la M-
ntur, supt conducerea rectorului iezuit din Cluj *, pentru

ca s aud cuvântarea ungureasc a lui Adam Fitter, Ie-

zuitul ales episcop în soborul prezidat de episcopul catolic

i pstrat «director» dup ce declarase c nu primete 2
;

la Mntur chiar, unde la 4722 popa Ioan scria slavonete 3
,

la ona, la Stilova, Joc, Cluj*, erau protopopi cari luptau

împotriva papistailor i-i bteau joc de sinoadele chemate

i stpânite de Iezuii de alt neam, cari une ori nici ro-

mânete nu tiau. Ei aveau legturi cu ara-Româneasc
sau cu Maramureanul Dosofteiu, rmas statornic în or-

todoxia lui B
,
i supt oblduirea duhovniceasc a cruia un

pop Chiril de Aciua, din varmeghea Stmariului, prefcea

în românete, dup un original slavon, un Anthologhion

sau Min< iu ales pre scurt (1702-15), adugind aceste ob-

servaii caracteristice : «Noi, Rumânii, f
carii simtem întru

aceatia inuturi, amestecai printre alte limbi, simtem ca

trâmbia, de o rsufla, i nu-i înleagem glasul ei ; aiâ i
tocmealele svintilor le audzimu într'altâ limba..., si niciunti

folos nu luoâmu, iarâ alte limbi au de tiu toata Scriptura

în limba lorii, adecâ cumu-s Sirbii, Ruii, Grecii, iarâ, dupâ

aceia, jeluind i ai notri spre înlesulu sloveniei, au în-

torsu multu den cartia sloveniasc pre limba noastrâ cea

rumniasc, cu îndemnaria milostivului Dumnedzeu, i de

acmu înc avem nedeajde s ni se înmulascâ Scriptura

pre limba noastr» ; el însemna c, în acele zile când

se lupta s dea slujba ortodox in românete, aEzoviib,

«papistaiiD se strduiau, cum tim i mai de sus, s surpe

*Sionul cel dela Rsritul, pentru dinuirea cruia se

roag scriitorul 6
.

i Nilles, p. 491.

* Ibid., p. 487 i urm.
a Studii i doc, XIII, p. 101.

* Ibid., p. 196.

6 Nilles, p. 494.

* Studii i doc, XIII, pp. 135-6.
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PARTEA 11-a.

BISERICA ROMÂNEASC DIN PRINCIPATE

LA ÎNCEPUTUL EPOCEI FANARIOTE.
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CAP. I.

Moartea Patriarhului Dosofteiu. Noul Patriarh Hrisant

în acest timp, nu numai Principatul muntean, dar i
Biserica erii-Româneti, creia politica lui erban Cânta-

cuzino îi dduse drepturi de superioritate asupra Ardea-

lului, erau prea slabe pentru ca s încerce un amestec

efectiv i folositor în aceste încurcate împrejurri ardelene.

La 4707, intre 6 i 7 Februar, muriâ în Constantinopol, la

vrâsta pe eizeci i ese de ani 1
, Patriarhul îndrepttor al

ortodoxiei i lupttor pentru dânsa, Dosofteiu : «mare omi
T

scrie cronica oficial a lui Brâncoveanu, «si învat foarte;

au pstorit turma pravoslaviei ca un vrednic pstor ; lumin
mult i Bisericii lui Hristos au fost, tiut de monarhii i
Domnii mari ; toi ereticii i câi era împrotivnici pravos-

lavii se temea de el, c putere mare i tare avea, i la

cuvânt, i la scris; mare pagub s'au cunoscut c s'au

fcut la norodul pravoslavnic, i rar om în chip i vred-

nicie se va putea afla ca eb 8
; «mult nevoin au pus

pentru credina pravoslavnic!), adauge un colar al Iezui-

ilor, Nicolae Costin însui, «multe cri au scos in tipar

împrotiva ereticilor, cu filosofia dscliei lui ; c erâ un
om prea învat i îndrzne la cuvânt, i nu veghiâ voia,

din dreptate afar, nici a Domn, nici a boier, nici a bogat,

1 Chrys. Papadopulos, o. c, p. 53.

* Radu Greceanu, p. 166.
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46 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

nici a srac : pân i împrotiva Agarenilor de multe ori cu

cuvântul s'au pus» 1
. Nepotul i urmaul su, Hrisant, tânr

cunosctor de multe tiini i înelegtor de multe idei, i
in materie religioas, ucenic al dasclilor celor mari din

Apus, asculttor al celui mai meteugit dintre Grecii unii,

Nicolae Papadopol Comnenul din Padova, care era corespon-

dentul lui Brâncoveanu pentru lucrurile romane i catolice—
prin el afl astfel Vod alegerea lui Clement al Xl-lea, i-1 fe-

licit 2
,— care punea sperane în sentimentele lui prielnice

catolicismului 3
, nu mai reprezint acelai lucru ca energicu-i

înainta, care crease, se poate zice, în prile rsritene o

politic ortodoxa militant. îl gsim pe noul clerosolimi-

teanD, adesea întrebuintt când era numai Mitropolit de

Cesarfia în gâlcevile i pcile dintre cele dou teri
4

; el veni

la Bucureti îndat dup alegerea sa, în Maiu 1707, tocmai

când Aanasie pribegia la Sibiiu i Ion arc, Vldica sfinit

în Moldova, inea Scaunul Blgradului ca nou Mitropolit pra-

voslavnic. Dar nicio înrâurire a lui Hrisant nu se poate des-

coperi,— politica Domnului însui rmâiind nelmurit, din

motive de pruden socotitoare, între aCraiub de rscoal
i marele împrat al Apusului B

. Hrisant, primit împr-
tete, se mulmete a sfini biserica bucuretean închi-

nat Locurilor Sfinte, Sf. Gheorghe cel Nou* care, în forma

pe care i-au dat-o meterii Brâncoveanului, i nu în aceia,

schimonosit, care i-a fost impus în veacul trecut, era un

strlucit monument al architecturii muntene ajunse la cea

1 P. 5rt.
: Peiitrd petrecerea lai' la Bucureti în 17(fc, v. Boc. Cant., p.

141 r urm.
a Hurmittaki, - IX 1, pp. 336-7, no. dxxii.

* Nilles, p. 102: t£ ii piu ben affezzionap alP Unione di tutti i

prelai greci». Pentru activitatea lui curat literar i cultural, v. Ist.

Ut: rom. in secolul al XVril-lea, tabla.

* Ist. Ut! rotri.
1

, I, p^). 37d-82.

6 V. prefaa la Iorga, Operele lui Constantin Cantaeurino,~ji. xx.

Cf. Giurescu i Dobrescu, Documente, pi' 143 i Hfiit. Pehfiru remraa

lui la Bucureti, Radu Greceanu, pp. 169 i urirf., 174-Sl
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NOUL PATRIARH HRISANT 47

mai deplin, mai sigur i armonioas a ei dezvoltare *.

Era înc la noi la sfâritul anului, i lu parte la înmor-

mântarea Mitropolitului Teodore i la aezarea în Scaunul

arhipstoresc a Ivireanului Antim
,

pe care talentele i
hrnicia sa îl ridicaser 'n scurt vreme aa de sus. Ple-

când la Ierusalim în cursul anului 1707, el nu pare s fi

venit in erile dela Dunre, unde-1 atepta carat dom-

neasc, alaiu cu sunet de clopote, tain îmbielugat, închi-

nri de biserici i mnstiri i bsmli cu galbeni, decât

în 1711, când campania lui Petru-cel-Mare la Prut i strâm-

torarea acestuia de Turcii pe cari prea mult îi despreuise, îl

puser in msur s joace un rol politic destul de însemnat,

ca mijlocitor de tain 2
. Mai târziu el întemeiaz la Sf.

Sava din Iai, pe lâng o coal greceasc în stare s stea

alturi cu Academia din Bucureti,—dela cellalt mitoc al Sf.

Mormânt, noua mnstire, cu chilii multe i frumoase, a

Sf. Gheorghe, supt conducerea unui Sevastos Kymeniles

(1702) i a nepotului su, Gheorghe Hypomenas din Tra-

pezunt,—o tipografie bine înzestrat, care ddu in 1715 Li-

turghia slavo-romneasc i «Artarea Credinei ortodoxe» a

lui Ioan Damaschin, in grecete. Hrisant însui a scris Predici,

«Omilii», aprute dup moartea iui, in Veneia, la 1734,

învturi sau Didahii, dar el ddu teascurilor din Bucu-

reti ediia sa, cerut de Constantin Cantacuzino Stolnicul 3
,

a falsului Curopalat, despre oficiile Curii bizantine, adaus
cu tratatul despre Taine al lui Gavriil de Filadellia 4 i cu

una din omiliile lui Ghenadie SchoJarios (1715), apoi, în

acelai an, marea lucrare despre Patriarhii din Ierusalim

a unchiului su Dosofteiu 6
. Aici in Bucureti se aezase o

* Cf. stampa din Radu Greceanu, ed. t. Greceanu, p. 154, cu cele spuse

jn Iorga, Via^a i Domnia lui Barba tirbei, II ; extras din tAn. Ac.

Rom.» pe 1905, pp. 119-20.

* Ist. Ut. rom. in secolul al XVlIl-ha, I, p. 322 i urm.
* Bis. ortodox, XIV, p. 423 i urm.
* V. mai sus.

* V. lauda lui, de N. Costin i Axintie Uricariul, la Letopui{et II»

pp. 53, 101-3.
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48 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

tipografie greceasc mai bun decât toate celelalte, in m-
nstirea Tuturor Sfinilor, pe care o înlase Mitropolitul

Antim, mântuind-o în anul de dup cderea lui Brânco-

veanu, la 4715 l
.

Pe când autoritatea teologic superioar a Patriarhului

ocrotitor lipsiâ astfel, însui prestigiul Mitropolitului Terii--

Româneti, scdea prin loviturile ce se ddur lui Antim.

CAP. II.

Cderea Mitropolitului Antim.

Ca Ivirean mcar, Antim trebuia s aib oarecare simpatii

pentru Rusia ortodox a arului Petru, care proclama

gindul, ce are, de a scoate din robie pe cretinii din Rs-
rit i a întemeia din nou împria pravoslavnic la ari-
grad. Oricât ar fi ludat pe Iezuii când îi ddeau plcute

reprezentaii de teatru 9
. arul, care înlturase pe Patriarh i

se fcuse însui, împotriva oricror canoane, cap al Bisericii

muscleti, era «împratul cretin», cel adevrat i neatins

de erezie. Legturile cu Moldova, pornite pe vremea lui Va-

sile Lupu i Mateiu Basarab i urmate supt Domnii ce ve-

nir îndat dup dânii, nu fur cu totul rupte nici dup
anii turburrilor, în cursul Domniilor dela Turci, care ve-

niau la rând. Supt Antonie-Vod din Popeti, negu tori

muscali veniau pe la noi, aducând cu ei, de sigur, i alt-

ceva decât mrfuri, i cu dânii se luau la drum, spre ora-

ul de Scaun al deprtatului ar, clugri doritori de mil 8
.

La sfâritul anului 1673, pribegii Domni Constantin er-
ban i tefan Petriceicu, cari fur gonii în curând de Turcii

1 Inscripii, I, p 280 i urm.

2 Cf. Nilles, pp. 385-6.

8 Memoriile lui Radu Popescu, iu Mag. ist., Y, p. 103.
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i aezai de Poloni, cu mica lor oaste, la Racov, lâng.

Nistru *, se închinau, printr un clugr dela Sf. Munte, aru-
lui Alexie, care li rspundea cu fgduieli mari, la 10 Mart

1674, atunci când trectoarei lor Domnie dela cretini se în-

cheiase acum *. erban Cantacuzino, urmrind visurile lui de

mrire, ajunse la Încheierea unui tratat formal cu arul, la

28 Decembre 4688, prin arhimandritul Isaia dela Sf. Pavel,

alt Atonit, care ducea la Moscova ceasornice de aur; dar

acum, când tratatul sosi, acel care-1 ceruse nu se va mai afla

printre cei vii
3
. Isprvile noi ale Ruilor, luarea de dânii

a cetii Azovului, unde fii aezat ca Mitropolit fugarul Do-

softeiu al Sucevei, treziser un rsunet de simpatie i res-

pect la noi*. i pe vremea Brâncoveanului, veniau negus-

tori obinuii dela «Moscul împratul», cu veti înadins

exagerate, despre ostile, tunurile, corbiile ce are pregtite

pentru ca, atunci când va gsi cu cale, s «porneasc pe

Mare la arigrad». în rzboaiele lui se luptau i o seam
de tineri moldoveni i munteni, cari nu gsiau de lucru cu

armele acas la ei
6

. Brâncoveanu punea s i se tlmceasc
din nemete prezicerea lui Acxtelmeier, despre viitorul Iul

Petru i al Ruilor si, crora «împratul împrailor, Dom-
nul le-a fâduil domnia Rsritului G

». Una din tipriturile

muntene, «învtura dogmatic» dela 1703, iei intr'o edi-

ie pentru Rusia împrteasc, purtând o dedicaie ctre

ar 7
. Ba chiar, un negustor grec duse scrisori ale Dom-

nului ctre puternicul stpânitor din Moscova 8
. Când, dup

o Îndelungat ateptare. Petru porni împotriva Turcilor, la

1711, clntrebând departe esta arigradub, i Brâncoveanu

1 Studii i doc, IX, pp, 159, 168.

* Sturdza, Acte i doc, l, p. i urm.

* Ibid., p. 12 i urm.
* Magazinul istoric, V, pp. 153-4.

5 Cf. lorga, Doc, Callimachi, I, p. xxv i urm.

* An. Ac. Rom., XX, p. 25 i urm.
* Bibi. Rom., I, p. 451.

* Operele lui Constantin Cantacuzino, pp. xvi-vii : Documente pri-

vitoare la Constantin- Vod Brâncoveanu, p. 3 i urm.
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se aez în tabra dela Urlai, pân ce se vor lmuri îm-

prejurrile rzboiului 1
, Antim vorbi pentru acea unire cu

cretinii pe care Domnul Moldovei, un erudit nepractic i
un tânr idealist, o svârise fr s cugete prea mult

la urmri. Rzboiul ins se mântui în paguba cretinilor

i a celor ce puseser sperane în ei.

La începutul anului 4712, în ziua de 43 Ianuar, Mitrofan

de Nisa, dela mnstirea Dionisatului din Atos, se înfi
la Mitropolit, care nu era un duman al Grecilor, pentru

a-i cere «paretisis», ameninând, din partea Domnului, care

i apucase a fgdui Mitropolia acestui strin, c altfel cva

scrie la arigrad s-1 i cateriseasc*. «Pouzeci i patru

de capete de pâr* i se ddur în mân, i e pcat c nu

ne s'au pstrat tot aa ca i aprarea lui Antim : tim îns
c i se imputa goipodria de la Snagov, de unde fusese

scos dup epte ani de munc, datoriile ce apsau Mitro-

polia, lipsa a epte pungi de bani, din care se gsir trei,

calitatea lui de strin. Cererea, atât de jignitoare, înclca

i dreptul Mitropolitului de a fi judecat, nu la Constani-

nopol, de Patriarh i de soborul lui, ci in ar, de episco-

pii locali i de oaspeii ce se aflau la noi. Antim merse la

Curte, vorbind de-a dreptul Domnului, îi înfi în scris

desvinovirea, pentru a se ti de urmai c el nu se sim-

iâ greit cu nimica, dar adaose c e gata a face voia M-
riei Sale plecând din Scaun, fr ins a dâ formal o cpa-

retisis», pe care o crede ruinoas. în memoriul su, el

arat c datoare e toat lumea i ara însi, prin Domnul
ei, ba chiar cu peste 200 de pungi, în aa de grelele «în-

tâmplri ale vremii* ; cât privete neamul lui strin, «in

Hristos sântem toi una : i apoi îi'am fost numai eu epis-

cop i Mitropolit strin in ara-Româneasca, ci au fost

i aJii muli, precum s vd în condice i precum se po-

liticiate în toat Biserica, precum au sttut i ali Domni

1 Cronica lui Radu Popescu, in Mag. ist., IV, p. 23.
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9 =

de ar i streini, ca i în toat lumea, — c Dumnezeu au

fcut lumea slobod pentru tob. Rspuns care dovedete

cât de mult sczuse In Biserica noastr, pe acele timpuri

de împestriai^ cu tot felul de elemente strine a vieii pu-

blice, simul legturii fireti i neaprate între neam i al-

ctuirea, conducerea bisericeasc. De alminterea, Antim pu-

sese versuri greceti de-asupra uii de intrare dela mns-
tirea sa, a Tuturor Sfinilor, aezase fr îndoial un egu-

men grec în chilii i, prin «testamentul» lui al doilea, din

20 Iulie 1715, el credea c vor fi acolo dou tipografii

:

tuna greceasc i alta româneescâT> 1
.

Dup dou sptmâni, Antim venii din nou la Vod, cu

lmuriri asupra banilor ce i se puneau în sarcin, cu f-
gduiala c-i va gsi i cu declaraia c o «caterisire» a sa

nu poate fi decât «batjocur Besearicei lui Dumnezeu i
. Sfintelor Taine». Brâncoveanu se sfii s duc pân la capt
lupta împotriva Mitropolitului su, care rmase astfel în

Scaun pân la sfâritul acestei strlucite Domnii 2
.

Domnul iertase ; Mitropolitul nu se arta tot aa de nobil

;

jel lu parte la înelegerile dintre Cantacuzini i prtenitorii

lor, cari voiau s rpuie pe Constantin-Vod 3
; a fost de

fa i la sfatul din 1714, pentru alegerea unui nou st-

pânitor, i el sfini pe tefan-Vod, fiul lui Constantin Can-

tacuzino Stolnicul, pentru Domnia cruia se lupta de mult
vreme partidul de oposiie. Pe când Patriarhul Hrisant se

strduia s scape viaa lui Brâncoveanu i a neamului su,
Antim nu fcu nicio încercare pentru aceasta, dovedind

ustfel c avea mai multe însuiri decât inim i c era

1 Didachii, p. xvni i urm. ; cf. Dinule?cu, Antim Ivireanul, in «Can-

iiela» pe 1886, p. 74 i urm. ; Biserica ortodox, IX, p. 63 i urm. ; Su-

plimentul Condicii Sfinte.

2 Dezvinovirea se afl la' captul Didahiilor lui Antim ; v. mai

departe.

» V. Memoriile lui Radu Popescu, in Mag. ist., V, p. 177 ; cf. Cro-

nica aceluiai, ibid., IV, p. 27-8.
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mai bun meter i lupttor politic decât arhiereu i episcop

cretin.
m

i Cantacuzinul muri, împreun cu tatl i unchiul su,
autorii mririi i nenorocirii lui, de moarte silnic din

mâna Turcilor, la 4710. în loc, veni Grecul Nicolae Ma-

vrocordat, dar un Grec credincios Turcilor i hotrât sa

pstreze pentru dânii Principatul muntean, în rzboiul care

se deschisese cu Germanii. De i acetia aveau scris pe

steagul lor catolicismul i târau dup dânii harnica miliie

neagr a «Ezoviilor», Antim, care nu se putea despri de

partidul «cretin» al Gantacuzinilor, lucr pentru a da Bu-

curetii în mâna catanelor. Când Vod cel nou fugi, la 18

August, pân la Glugreni, de frica acestora, cari se zvoniâ

s se apropie, Mitropolitul trebui s-1 Întovreasc.
La acest conac el ar fi artat scrisori, dela înlocuitorul su T

c Nemii au i intrat in Bucureti, cu beizadea Iordachi, fiul

lui erban-V'od. Domnul trecu atunci la Giurgiu, iar Arrtîm,

fr a-i cpta voie dela Mavrocordat, se întoarse înapoi la

Scaunul de Domnie i încerc o aciune împotriva... Grecilor,

ca aceia pe care o fcuse înaintaul su Teodosie 1
; fostul

predicator al Curii supt Brâncoveanu, Grecul italian Ioan

Abrami, care dduse vetile cele false, era i el în complot.

Oricum, îndreptirea pe care Antim o aduse, c n'ar putea

s lase fr pstor turma sa, nu poate fi aruncat ca za-

darnic: în lipsa Domnului, dup cea mai veche datinr

Mitropolitul avea puterea i rspunderea, i, dac înaintea

cretinilor nvlitori nu putea s ias Domnul Turcilor,

era dator s se înfieze, cu scutul crucii, pentru el, pentru

locuitori i ar, arhiereul lui Hristos. Strângerea unui

numr de boieri,—«mazili», cum spune cronicarul ptima
al Curii sau ba, fcea parte iari din- datoriile lui, cci
numai cu un Sfat de boieri Vldica putea s cârmuiasc *~

i V. ht. Ut. rom., I, pp. 189-90.

a Mag. ist., IV, p. 48 i urm.
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Când Mavrocordat, care chemase pe Ttari, se in toarse in

fruntea Turcilor Pasei din Giurgiu si taie la fântâna lui

Radu-Yod, spre uimirea tuturora, pe boierul Bre/oianu x
.

veni pentru Antim ceasul greu al rspunderilor (August

1710). Iari i se va fi pretins demisia, i o va ti refuzat

iari, cu aceiai statornicie. Atunci se ceru, cum amenin-

ase Brâncoveanu, judecata Patriarhului, cruia Domnul
grec trebuia s fie i mai mult aplecat a-i dâ acest drept

necanonic. De acolo, dela Cosma al 111-lea, o trectoare

figur de îngduit al Turcilor, venir iute agramatele* care

declarau pe Antim ccriminal», i chiar cvrâjitor*, fcân-

du-i-se deci procesul pe alt baz decât a purtrii lui po-

litice. Nu numai c era «.caterisita, dar, lsându-i-se calitatea

de clugr, i se hotriâ, dela Poart, i locul de pocin,
la Muntele Sinai, unde peste puin fu surgunit i Patriarhul

mazil Ieremia a
. Fu dat în seama unor Turci de cari

Mavrocordat putea fi sigur, i, mulmit acestora, el nu

ajunse niciodat la noul sla ce i se pregtise : se spune

c l-ar fi înecat in apele Tungei, in Tracia, i fostul medic

al lui Brâncoveanu, nepotul lui Abrami, care fusese În-

temniat si el, Vanderbech, scrie c Nicolae-Vod &nu sa

îngrozit a-i mânji manile sacrilege cu sângele» Mitropo-

litului prigonit de dânsul 3
. Acestea toate se petrecur între

August i Novembre, când catanele prinser în Bucureti,

unde se credea aa de sigur în paza Turcilor cu tunuri,

pe Mavrocordat. în 1717, urmaul lui Antim, care nu era

altul decât Mitrofan, îi lu în cercetare gestiunea i, pentru

datorii, sechestra averea mnstirii Tuturor Sfinilor 4
, în

care, tocmai în August 1716, fr niciun rând din partea

i Cf. Hnrmuzaki, VI, pp. 460-1, no. lxxxix ; Vanderbech, în Kngel,

Gesch. der Walachey, II, p. 12 ; Del Chiaro. Cf. Bis. ortodox, XV,

pp. 388-9, 395 i urm.
2 Mag. ist., IV, p. 148.

9 L. c. Cf. Didahiile, Prefaa, p. xvn ; Cipariu, Acte #i fragmente, p.

226; Condica Sfânt, p. 111 i urm.; Gron. lui Radu Popescu, p. 51.

* Bis. ort., XV, p. 397 i urm.
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Mitropolitului, se tiprise «Istoria Sacr» a lui Alexandru

Mavrocordat Exaporitul, tatl Domnului. Afar de o în-

tiinare cu privire la dri, o singur publicaie strin

mai iei acolo, dup întoarcerea lui Nicqlae Mavrocordat

din surgunul su la Sibiiu, cartea scris în acele luni

de odihn silit i de studii impuse, cunoscutul su
De offîciis grecesc, oper a unui crturar în spiritul Re-

naterii, fr niciun element mai pronunat de religiozitate,

cu atât mai puin de ortodoxie.

Antim n'a fost, afar de frumoasele lui Didahii, ro-

mâneti, fcute dup modelul Didahiilor lui Hrisant No-

taras, un scriitor, dei învase românete foarte bine în

cursul anilor petrecui în ar. Aceste cuvântri de mus^

trare i sftuire sânt pline de o elocven energic i si-

gur l
. Dar mai ales — i aceasta intereseaz din punctul

nostru de vedere — ele arat hotrârea Mitropolitului dea

curai o Biseric deczut ca moravuri. Pornind dela în-

credinarea lui c «are treab cu toi oamenii câi sânt in

ara-Româneasc, dela mic pan la mare, i pan la un

copil de â,— afar din pgâni i din ceia ce nu sânt de

o leage cu noi», c «de gâtul su spânzur sufletele cre-

dincioilor», el ine de ru pe boierii .deprini a batjocuri

felurile pe care sânt silii a le mânca în posturi, «verzele,

legumile», cari nu sufr ap, ci se mângâie de infrânarea

dela frupt prin «braga, beare, erbet, mied»
;
pe femeile cu

«fleacuri drcetii) pe obraz i cu inele grmad pe dege-

tele care nu mai tiu munci, pe cretinii cari suduie, râ-

zând ca de o vitejie, «de leage, de cruce, de cuminicâtura,

de mori, de comandare, de lumânare, de suflet, de mormânt,

de coliv, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cununie

i de toate tainele Sfintei Biserici*, pe credincioii cari intr

prin biserici «de-i face cu ochiul unul altuia mai ru decât

pe la cârciume», pe toi cei ce nu închid prvliile i nil

1 Cf. Ist. IU. rom., I, p. 4W i urm.
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I

' - '
" ^—~ iii i

se opresc de a cumpr, fie" i dela negustorii turci, in

zilele de prznuire i in Dumineci 1
.

Spre a face din preoi ceia ce in adevr trebue s fie,

pentru cinstea lor i pentru folosul societii cretine, el

tipri pentru dânii la 1710, doi ani dup ce se sui in Scaun,

o cînvtur bisericeasc», pe care fiecare dintre ei trebuie

s o aib în mân, urmându-i poruncile sub pedeaps ar-

hiereasc *. Apoi, la 1714, în cel d'ântâiu an al Domniei lui

tefan Cantacuzino, el împriâ în tot cuprinsul erii-

Româneti «Capete de porunc», pentru a vesti preoilor

c stpânitorul cel nou i-a scutit de orice fel de dare €de

rându cu ara» — rmâind, firete, darea lor preoeasc deo-

sebit, aa cum o aezase i Grigore Ghica, cu patruzeci

de ani în urm, printr'o învoial deosebit, o rupt. Cu
acest prilej, el, Mitropolitul, înva pe pstorii satelor a face

testamente, «dieb bune, a scrie foi de zestre cum trebuie,

a se feri s cunune pe cei fugii de pe aiurea, cari îi au

poate soiile pe acolo, a nu arunca în robie pe nimeni prin

tgduirea de cstorii între Români i igani, adugind i
hotrârea sa in ceia ce privete pe €Rumânii scpai din

rumânie», cari vreau s se preoeasc 8
.

CAP. III.

Legturile Bisericii muntene cu Constantinopolul la

începutul erei fanariote.

O alt însemntate mai are îns pstoria lui Antim, începând

dela încercarea de izgonire din 1712 pân la tragedia din 1716.

De acum înainte legtura dintre Mitropolia erii-Româneti
i Patriarhia constantinopolitan se face i mai strâns : de

i lbid\> pp. 430-2. Didahiile au fost tiprite întâiu de Melhisedec

(1886), apoi de G. Erbiceanu (4888).

2 Bibi Rom, t I, p. 481, no* 458.

» Un exemplar în Bibi. Ac. Rom.; cf. Bibi. Rom., I, pp. 492-3, no. 468
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56 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

la Constantinopol îi vine mrirea Mitropolitului i prin Cons-

tantinopol el îi poate pierde cârja, libertatea, viaa. Aa
trebuiau s judece mai ales Domnit noi, arigrdeni, cari,

cu Nicolae Mavrocordat, încep a domni dela 4716 înainte,

în Bucureti.

în timpul petrecerii sale la Sibiiu, Nicolae-Vod, ca un
om învat, bine crescut i, mai ales, ca un om interesat

politicete, avu legturi de prietenie cu Iezuiii din acest

nou centru catolic ; dac n'avem nicio urm despre daruri

ce ar fi fcut, ori ajutoare ce ar fi dat, bisericii româneti
din acest ora, sau capelei comunitii greceti, în care slujba

se fcea pe limba sa *, în schimb ni s'au pstrat scrisorile

sale latineti ctre un Pater Bardia, vicariu al Românilor

unii, ctre un Pater Miel 2
, crora le trimetea, pe lâng

vinuri bune din ara unde se întorsese, i cri tiprite sau

scrise chiar de dânsul, ca «Iudaicele» Exaporitului ori acel

De officiis al înelepciunii i erudiiei sale proprii 3
. Fiul

su Constantin se gândi s dea Iezuitului Peterffy, reco-

mandat pentru aceasta de colegii si, sarcina de a serie

latinete, pe înelesul Europei, i in cât mai multe volur»e,

istoria Principatului muntean*. Cluzit de Nicolae Ruset,

care se fcu catolic i ajunse corniele Rosetti, locuind li»

Ardeal ca pribeag, apoi martirul comite Nicolae de Rosetti^

care tria la Bucureti supt aripa ocrotitoare a episcopului

de Nicopole, Anton Becich 5
, un misionar episcop vzu Bu-

curetii în 1745 i afl gândul lui Constantin-Vod de a

drui terii un Colegiu iezuit, cu învtura de o potriv

în latinete i românete 6
; el cuta preceptori iezuii i

1 Studii i doc, XII, p. v i urm.
2 Nilles, pp. 401, 1009 i urm.
a Jbid.

4 Jbid., pp. 1024-5 ; cf. Iorga, Mruniuri culese §» Ungaria, Pesta,

1904, pp. 58-60.

* Ist, Ut. rom., I, pp. 197-8.

6 Arch. soc. st. i Ut. din Iai, V, pp. 549-50 ; în aceteai notie din

Archiva Propagandei, tiri despre sentimentele prielnice catolicilor pe

care le avea Constantin Cantacuzino Stolnicul.
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pentru beizadelele sale. Vrul lui Vod, Grigore Ghica, tri-

mese la Roma pe fiul unui boier al su, de neam francez,

Gheorghe Millo, la Roma, in Colegiul Propagandei *.

De fapt îns, aceti Greci erau cei mai buni ortodoci

<ce se pot închipui. în a doua Domnie a lui Nicolae Mavro-

cordat petrec in ar btrânul Atanasie de Antiohia, care

se i stânge aici a
,
i episcopul de Betleem, care st la Sf.

Gheorghe ca administrator al moiilor si celorlalte averi

ale Sf. Mormânt 3
. Afar de cldirile sale, despre care va

fi vorba îndat — mnstirea Vcrestilor, unde se tin

astzi hoii, o gti pentru scopuri de binefacere : «streinii

s-i priimeasc, pre goli s-i îmbrace, llmânzii s-i sature,

bolnavii s-i caute, pre cei din temnie s-i cerceteze cu

mil..., pân va sta mnstirea» 4
,— el cheltui larg, totdea-

una, pentru primirea oaspeilor dintre arhiereii Rsritului,

cari veniau s-1 vad. Mult timp ateptat, Patriarhul Hrisant

sosi la Bucureti in luna lui Septembre din anul 1727.

La Vcreti îl ateptau, în casele domneti, beizadelele

Constantin i Iancu ; a doua zi, la 14 Septembre, Mitropo-

litul Daniil îi iei înainte, cu tot clerul su ; la Curte, in

ziua de 15, Domnul se cobori pân în pridvor pentru a-1

întâmpina. Dup ce sttu mai multe luni în chiliile dela

Sf. Gheorghe, dup ce sluji la cununia lui Constantin-Vod,

dup ce-i fcu i cltoria in Moldova,— la plecarea spre

locurile lui rsritene, Nicolae Mavrocordat petrecu pân
la scri pe oaspetele de cinste, încrcat de mila boierilor b

.

Patriarhul cel nou de Antiohia, Silivestru, pictorul, predi-

catorul, se atlâ la 1749 in Bucureti, unde pentru el se

cldi frumoasa bisericu a Sf. Spiridon, a carii pisanie

1 lbid , pp. 550-1.

* Gron. lui Radu Popescu, /. c, pp. 135-H.

3 lbid.

* lbid., p. 119.

* lbid., pp. 129-30, 152 i unu.; 17i-(i
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se mântuie cu rânduri arabice 1
; în Iai el a tiprit

antimise i o Liturghie greco-arab a
. loan Mavrocordat*

fratele lui Constantin, fostul «beizadea Iancu$, i Gri-

gore Ghica 8
îl ocrotir i eL Patriarhul Mateiu de Ale-

xandria sttu i el o bucat de vreme între Români 4
, al

cror Domn, Constantin-Vod, îi câtigase Patriarhia, f-
cându-se chiar in Bucureti, la 1746, ceremoniile «mutrii*

dela Mitropolia Libiei la Scaunul patriarhal 6
. Vestitul

erudit Chesarie, în mirenie Constantin, Daponte, predica-

torul Mavridakis, Mauroides, îi afl rostul la Curile Mavro-

cordatilor si la a lui Grigore Ghica 6
.

Mitropoliii din acest timp ai erii-Româneti sânt pri-

vii de Domnii constantinopolitani cam aâ cum împraii
de odinioar ai Rsritului priviau pe Patriarhii lor. Toat
cinstea la toate prilejurile, întâiul loc în Sfat, întâiul loc

la ceremonii, întâiul loc în adunrile de obte pentru luarea

socotelelor sau înlturarea cu blestem a obiceiurilor rele T
.

Temnia, sabia ucigaului, pe care «Fanarioii* îndrznesc

^ le întrebuina fa de boieri, nu sânt pentru ei. Dar
sânt numii de Domn, dup o simpl form de alegere, i
ei tiu bine c prin Patriarh Domnul li poate înltur In

orice clip. Orice amestec în afacerile politice le e oprit

:

acum nu se vor mai vedea Mitropolii i episcopi de partid

mergând în fruntea gloatelor ridicate împotriva Domnului
strin, care stric datinele i despoaie lcaurile sfinte. Ar-

hiereul e strâns legat de rostul lui bisericesc, i, dac vrea

s treac peste îndatoririle lui de ierarh, literatura reli-

1 Inscripii, I, pp. 267-8.

2 Erbiceanu, Gron. greci, p. 403.

8 Scrisoare a Patriarhului ctre dânsul, PapadopuJos Kerametis,

<Itp. Bt6X., I, pp. 242, 247.

4 Cron, greci, p. 404.

6 Condica Sfânt.
• ht. Ut. rom., tabla.

' V. i Cronica lui Radu Popescu, pp. 440-4.
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gioas, tiparul de cri pentru biserici i credincioi ii dau

o Îndeletnicire. Uile cmrilor i ale chiliilor s'au închis

asupra clerului de toate treptele, care nu mai are aceiai

voie de ase amesteca în lume pentru ca s'o Învluia3c i
s'o tulbure. Cât despre grija ortodoxiei in genere, cât

despre vechile legturi glorioase i folositoare cu ali Ro-

mâni, din ara împratului vecin, de acelea nici nu poate

li vorba într'un timp când Voevozii notri se simt prea

onorai primind scrisoarea generalului din Ardeal, care

chibzuiete cu scumptate i titlurile pe care lewd acestor

vecini.

CAP. IV.

Greci i Români în clerul muntean de dup Antim. M-
nstiri greceti in Principatul erii-Româneti.

Mitrofan de Nisa a fost un Mitropolit fr nicio iniia*

tiv i a crui arhipstorie a trecut cu totul fr urm \

îl moteni Ja 4720 * un Daniil, Român dela Aninoasa,

care a dat Bucuretilor biserica Vergului 3 i a Tuturor

Sfinilor, pe preii creia se vede chipul su 4
. Avii ca

urma, doi ani dup moartea lui Nicolae-Vod, la 4732, pe

un tefan, care nu e Grecul ce fusese egumen la biserica

bucuretean zis «Arhimandritul» 6
, ci un ucenic român

al lui Teodosie, lâng care i-a aflat, în 4738— a murit la

23 Septembre—
,
i locul de odihn 6

: fu eclesiarh al Mi-

1 Corespondena lui Hrisant, mai ales cu privire la Antim.- in Bis.

ortodox, XV. pp. 778-80, 782.

* Condica sfânt, p. 419 ; Biserica ortodox, XIV, p. 70.

* Inscripii, I, p. 326.

4 lbid., I, pp. 279-80, no. xvi.

* Doc. Cant, p. 131 i urm., no. lx.

* Inscripii, I, p. 240.
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tropoliei supt acesta i apoi, dela 1720, episcop al Buzului,

în locul lui Daniil: luase Scaunul metropolitan fr a

trece pe la Râmnic, cci Oltenia se gâsiâ atunci în stpâ-

nirea Germanilor V Numai acum un Grec, din Creta, Neolit

Kretikos, care purtase titlul Mirelor din Asia i cptase,
crescând fiii lui Constantin Mavrocordat, drepturi la luarea-

aminte i recunotina Domnului, urc scrile tronului Mi-

tropoliilor Ungrovlahiei a
,
pe care era s-1 ie pân ce alt

Grec, Filaret, îi urm în 1754. La Buzu, Misail (1732-41),

fost dichiu la Târgovite, arat s fi fost Român, iar Me-

todie (174fl-8), pân la alegere eclesiarh al lui Neofit, i
Filaret însui, care sttuse ca egumen la mnstirea cu

clugri greci a Sfintei Ecaterine din Bucureti, se in de

acestlalt neam 3
.

Cum se vede, pân pe la jumtatea veacului Scaunele

arhiereti rmân ale clugrilor de ar, — i la Râmnic,

precum se va arta în alt capitol, datina dreapt i bun
se pstreaz înc i mai mult timp. Totui un foarte mare
numr de mnstiri se atlau acum în atârnare de Locurile

rsritene. De Sf. Mormânt, deci de Patriarhia Ierusali-

mului atârnau : Sf. Gheorghe Nou, ctitoria Brâncoveanului,

cu patru metoae ale sale, dintre care unul erâ Stelea din

Târgovite; Vcretii, dai de ctitorul lor, Nicolae Ma-
vrocordat, cu dou metoae, dintre care unul mnstirea
Barbu din prile Buzului, fcut, ca i Târorul cel nou 4

,

edinu a bunului i cretinul Io Antonie-Vod Vistierie» 6
;

Cluiul Buzetilor, al lui Petru Cercel i al lui Mihai Vi-

teazul, cu schitul su inrenii din Dolj ; Sf. Sava dia

Bucureti, acuma drâmat; biserica fcut in Bucureti

1 Cf. Lesviodax, pp. 441-2; Condica Sfânt, no. xliii.

a lbid.
t p. 405 ; Erbiceanu, Cron. greci, p. 113 ; cf. Ist. Ut. rom. in se-

colul al XVlII-lea, I, p. 514 i urm.
8 Lesviodax, p. 442.

4 Inscripii, II, pp. 4-5.

* Ibid., I, p. 67, no. xxxi.
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de aliatul lui Mihai-Vod, tefan Rzvan, Biserica Rzva-
nului, care s'a împrtit de aceiai soart; Pltretii lui

Matei Basarab, schiturile Negoieti i Gruiul, din Ilfov

;

Comana lui Radu-Vod erban i a Cantacuzinilor, ne-

poii lui de fiic l
. Muntele Sinai avea : bogaii Mrgineni

ai lui Drghici cel btrân i ai lui Constantin Gantacuziao

Postelnicul, împreun cu mitocul su, Verbila, schjt din al

XVI-lea veac; Antim, arhimandritul Sinaii, fcu, la 1742,

din nou biserica, ce se afla în ruine dup un cutremur 2
;

biserica din Râmnicul-Srat, cldit de tefan-cel-Mare, cu

un schit, i, de mai mult vreme, din a doua jum-
tate a veacului al XVII-lea mcar, mnstirea bucure-
tean a Sf. Ecaterina. La Scaunul Alexandriei era închinat

biserica mai nou a Zltarilor din Bucureti i, în ar,
mnstirile egarcea, Stnetii, cptate înc din zilele lui

Chirii Lukaris, i schitul vâlcean Arhanghelul. A Patriar-

hului Antiohiei era numai bisericua Sf. Spiridon din Bu-

cureti, de care a fost vorba chiar acum. Srindarul din

acelai ora, biserica lui Mateiu-Vod, cu schitul ilfovean

Balamucii i mnstirea Mislea, a lui Radu Paisie, se ineau
de mnstirea greceasc Sf. Prini din Ianina. Mns-
tirea slavon de acolo, Jia, avea biserica Sf. Ioan din

Bucureti; mnstirea Katzikia, tot a Grecilor, schitul De-

duletii, în judeul Râmnicu-Srat ; mnstirea Velas, a

treia greceasc, schiturile Bbeni i Cordeti (Râmnicul-

Srat). Bisericua întemeiat în Bucureti de Mitropolitul

titular de Stauropolis, Ioanichie din Ostania, la 1724, a

fost închinat de dânsul mnstirii Gura din eparhia Po-

gonianei, de unde însui îi trgea obâria 3
,
i schitul mus-

celean, Valea, având, de bun seam acelai ctitor, cpt
aceiai stpâni; o alt mnstire din aceiai eparhie avea

1 De aici vine aflarea acolo a unui patrahir al egumenului de V-
creti din 1781 ; ibid., p. 87.

2 Ibid., p. 93.

Ibid., p. 356, no. lxxx.
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schitul Bradul din Buzu; o a treia, Hanul Grecilor. Gor-

gota din Dâmbovia, Butoiul i Bucovul, se ineau înc
mai de mult de mnstirile de pe stânca ale Tesaliei, Me-
teora. Nucetul era al mnstirii Ducu dela Tricala 1

.

i mai bine împrit era în sfârit Atosul, cu strvechile i

vestitele sale mnstiri, care adpostiser ca «protos» pe cel

de-al doilea Mitropolit al erii-Româneti, Grecul Hariton

;

Cotrocenii, cu mnstirea Vleni-de-Munte i dou schituri,

erau ai obtii întregi; Radu-Voddin Bucureti, Stelea, din

acelai ora, i Tutana argeean a lui Mihnea-Vod erau ale

Ivirului ; <rMihaiu-Vodi>, a Simopetrei, împreun i cu schi-

turile Izvoranu, al Mitropolitului Luca, i Beteleiu, din

Arge; Sf. Apostoli sau Arhimandritul din Bucureti se

inea de Stavronichita ; Slobozia lui Ienachi, ctitorie a lui

Mateiu-Vod, i schitul prahovean Apostolachi ajunseser

ale Dqchiariului ; Cscioarele din Vlaca, frumos schit din

veacul al XVI-lea, cu pietre de mormânt ale celor d'intâiu

ctitori, recunotea superioritatea Pantocratorului; Plum-

buita, reparat de Mateiu Basarab, trimetea prisosul la

Xeropotam: Clocociovul i Slatina, din Olt, le avea Cotlu-

muzul; Jitia din Dolj pltiâ la Sf. Pavel; schitul doljean

Roaba fet Xenofont ; cel dela Baia-de-Aram la Chilandariu

;

Hotranii din Romanai la Dionisiu, iar schitul din dealul

Spirii, cldit de «Spiridon doftorul», mort la 1765 *, la

Mani Grigoriu*.

«Slobode» rmseser îns destule mnstiri, de care, cu

toat faima lor cea rea, cFanarioii», cari, ca strini, tre-

buiau s ie in seam multe, nu cutezau a se atinge; r-
mseser destule mnstiri mai mici, care nu au deocam-

dat o însemntate pentru viaa cultural i religioas,

—

Intre ele i Ostrovul, a lui Neagoe-Vod, Viforâta, refcut
de Radu Mihnea i de curând dreas, mrit i împodobit

1 Gf. i Studii i doc, III, pp. 85-6.

a Inscripii, I, P- 336.

* Artarea dependenei, dup Lesviodax, p. 460 i urm.
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cu chilii de Brâncoveanu *, Cldruanii lui Matei Basarab,

mnstirile oltene dintr'un Lemn, Surpatele, Mamul: cea

d'intiu, a lui Mateiu-Vod, dreas de tefan Cantacuzino,

care e ctitor i la Sf. Apostoli din Bucureti * ; cea de-a doua,

fcut de iznoav prin evlavia darnic a Doamnei lui Cons-

tantin Brâncoveanu, Marica 8
, ziditoarea la Bucureti a bise-

ricii Dintr'o zi, lâng biserica Ienii, a fratelui ei, Pan Ne-

goiescu 4
; cea de-a treia, ctitorie a lui Brâncoveanu însui,

care gsise in loc o biat bisericu de lemn 6
.

Pentru mai mult siguran c nimeni nu se va atinge

de ele, unii ctitori i Domni luaser deJa un timp msura
de a face din mnstiri, chiar din cele mai vechi, mai mari

i mai bogate, metoae ale Mitropoliei i episcopiilor: de

Scaunul Târgovitii se inea un mare numr din mns-
tirile i schiturile Dâmboviei i Prahovei, ca Zamfira, zidit

de vduva lui Mânu Apostolu 6
, agentul de nego i de afa-

ceri al lui Brâncoveanu. Episcopul Râmnicului îi avea câte

o biseric la Bucureti — <t Patruzeci de mucenici» — i la

Craiova— Sf. Ioan Boteztorul 7
, apoi un numr de schituri

vâlcene, pe când Scaunul Buzului stpâniâ i mnstiri
frumoase, ca Vintil-Vod i Berea.

Neatinse de vre-o cotropire i incunjurate de alte lcauri

supuse lor, stteau vechile i noile mnstiri domneti:

Tismana, creia erban Gantacuzino-i ddu un strlucit

aier, iar Brâncoveanu, supt egumenul Iosif, ripide de argint

i care mai primi, în aceast epoc, daruri dela neamul

Briloilor,—aici se odihnete neastâmpratul clugr Dosof-

1 Radu Greceauu, pp. 228-9.

2 Inscripii, I, pp. 266-7, no. ix.

P lbid., I, pp. 182-3, no. lxxiii : Radu Greceauu, pp. 227-9.

A lbid., pp. 265-6, no. vin ; pp. 268-60, no. xi.

6 lbid., pp. 172-3, no. lxvii.

« V. mai sus; Inscripii, II, pp. 76-80.

7 Actele acestui mitoc le-a publicat episcopul Ghenadie de Râmnic

(n Biserica Ortodox pe 1891.
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teiu BriJoiu, numit aa in hatârul marelui Patriarh —
rlela GlogovenP; Cozia, care dduse pe Mitropolitul Teo-

dosie i din care mai rsrir în veacul al XVIII-lea cr-
turari bisericeti, ca Ghenadie, traductor, care se încerc
i în versuri de cuprins religios 2

; Govora, dreas, supt

egumenul Paisie, de Brâncoveanu, la 1701 3
; Bistria, pe

care el cheltuise s'o dreag înc pe când erâ numai Sptar-
Mare al terii, in 1083 4

, dându-i apoi, ca boier i ca Domn,
sfenice de argint i de bronz, ripide, discuri, Evanghelii

frumos legate 6
, pe când Andriana, soia vrului su erban

Cantacuzino Vornicul, ctitoare i Ja biserica Banului din Buzu,
dup moartea întâiului so fl

, adugiâ bisericua bolniei 7
;

Arnota lui Mateiu Basarab, unde Brâncoveanul lcîi doar

o fântân, «ca s fie de multu ajutoriu lcuitorilor în sfânta

mnstire, i Domnii Meale pomean în 'veacb, supt egu-

menul Varlaam 8
; Strchaia, unde el înoi, la 1093, zidurile

care nu mai cuprindeau acum un episcop 9
; Brncovenii,

unde se îngropa, lâng tatl i bunul soului ei, Stanca,

mama lui Constantin-Vod, i unde acesta ddu proporii

mree bisericuii «vechi i mici foarte» a lui Mateiu-Vod 10

-n fcu din nou biserica bolniei; Sadova lui Mateiu, unde
iari «nepotub su va li adaus i înnoit; Gura-Motrului;

Crlavaciocul, unde Constantin-Vod pstr drintr'o reparaie

vechea biseric a lui Vlad Clugrul n ; Câmpulungul, care

1 tefulcscu, Tismana, p. 112 i urm.
2 lorga, Dou biblioteci de mnstiri : Ghiyhiul i Atyeul, p. 3t>

si urm.
:l Inacrip{ii, \, p. 179, no. 369.

4 lbid.
t p. 493. i urm.

•' Ibid.

* Ibid., pp. 362-3. no. îl ; Buletinul comisiunii Monumentelor l$~

torice, an. I.

* Ibid.. pp. 201-2.
v lbid.

f p. 205. no. 437.

* Ibid., p. 244.

1,1 lbid.
t II, p. 74 i urm.

11 LApwiatu, Vlad Clugrul.
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era prea trainic lucrat de Mateiu-Vod, ca s fie nevoie

de o nou cheltuial din partea urmaului su ca lung
Domnie, evlavie i drnicie, — cldindu-se numai la 1718,

de anstavnicuto Teofan, biserica bolniei x
; Vieroul Gole-

tilor, unde fcuser prefaceri mai de curând Stroe Leur-

deanul a i unde la 1702 era egumen român Iosaf, pe mor-

mântul cruia e o inscripie în limba lui i a terii 8
; Ar-

geul, unde doar fcuser daruri de obiecte pentru moate
Constantin Gârnul i Doamna Balaa, fiind egumen poate

acel tefan, mort de cium, dup care veni Teodosie, care

ridic la 1661-2 o cruce în amintirea lui 4
; Rdncciovul;

Mreaa, care fii cerut numai dup 1750 de Alexandru-

Vod Ipsilanti 6
; Dealul, mult sczut, unde se pstreaz

înc o cruce dela Mateiu Basarab i Doamna Uina 6
, i, in

sfârit, Snagovul, care ieise abia de supt îngrijirea lui An-

tim atipograful», de pe urma cruia, dup sfrâmarea chi-

liilor, drâmarea zidurilor i coborârea singurtii de astzi,

a mai rmas, dela meterul tuturor artelor, un potir, lucrat

pentru dânsul, la 1094, de Ghioca zltarul 7
.

CAP. V.

Mnstirea brâncoveneasc a Hurezului.

Brâncoveanu nu se mulml cu prefacerea, mrirea i
împodobirea vechilor cldiri mnstireti, care formeaz

gloria .cea mai curat a Domniei lui, nu se mulml numai

cu înlarea din nou a Mitropoliei din Târgovite, unde-i

1 ln$crip{ii, I. pp. 135-6.

2 lbid., pp. 142-3, n-Ie 289, 291.

* lbid., p. 144. no. 293.

* lbid, p. 155, no. 319.

* Cf. ibid., p. 84.

* Ibid., p. 102, no. 202.
" lbid., p. 162, no. 333.
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îngropa o nor, Balaa, i un ginere, Scarlat Mavrocordat,

i a bisericii domneti din acelai vechiu Scaun de stpâ-
nire, în care-i plcea s petreac pe fiecare an câteva zile *,

cu zidirea de biserici frumoase pe fiecare din moiile sale

— la Potlogi, de pild, lâng strlucitele Curi domneti,
stricate de vremuri i de Vandali, cari lucreaz fr ruine
i astzi *, ori la Mogooaia 8

, în margenea Bucuretilor, la

Doiceti 4
,
i în Ardeal chiar, pe pmânturile sale, precum

la Poiana Mrului, — urmat fiind de Constantin Cantacuzino,

care a cldit la moiile lui ; de Mihai Cantacuzino Sptarul,

care a lsat minunata biseric a Colei 6
, mnstirea pra-

hoveana a Sinaii, închinat dela început Sfântului Munte,

unde a fcut drum de hagiu el însui i mam-sa, Doamna
Elena, bisericua dela Fundenii Doamnei, cu podoabe de

flori, lmpi, puni, întiprite 'n tencuial; de Toma Can-

tacuzino, nepotul lor, care a zidit biserica dela Filipetii-de-

pdure 6 (Filipetii au cldit la Bucov 7 i la Mteti 8
, iar

Vcretii în satul dâmboviean cu acelai nume 9
). El voi

s lase, pentru îngroparea sa i a neamului su, ca i pentru

adpostirea unei viei clugreti, care s poat fi indrep-

tariu, pentru cultivarea artei religioase i a scrisului biseri-

cesc, o mnstire fr preche. în acea Oltenie, atât de

bogat în mnstiri vechi, slobode, bogate i mândre, prin

clugrii crora se inea munca i avântul în Biseric, el

alese un loc singuratec, in pduri dese, prin muncelele

Vâlcii, i fcu s se cldeasc acolo, cu cele mai bune

1 Inscripii, I, pp. 102 i urna., 117 i urm.

2 lbid., II, p. 47.

8 lbid., p. 5 i urm.
* lbid., pp. 361-2 ; cf. Drghfceanu, l c, pp. 28-9.

6 Sculpturile din pridvor i privelitea ei general în Istoria Româ-
nilor pentru poporul românesc.

6 Descrierea celei d'intiu, de G. Mândrea; acelei de-a doua de Zi-

gara Samurca, Bucureti, 1908.

7 Inscripii, II, p. 256 i urm.
8 V. ediia Iorga a Cronicei lui Constantin Cpitanul, Prefaa.

* Inscripii, II, P- 283, no. 820.
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T

materiale i cu meterii cei mai destoinici, mnstirea Hu-

rezului sau a Hurezilor. început la 1690, ea putea fi sfin-

it numai peste trei ani de zile, urmându-se i mai departe

la înfrumusearea ei, supt îngrijirea unui egumen râvnitor

i priceput, unui neobosit gospodar, a lui Ioan arhimandritul,

care, în toat viaa lui urmtoare, na cutat nicio mrire
în alar de cuprinsul lcaului ridicat supt ochii i dup
poveele luL

Hurezul poate fi privit ca tipul definitiv al arhitecturii

religioase a Românilor, alctuit prin contopirea elemen-

telor venite din Moldova cu cele, mai puine i mai puin
însemnate, afltoare în principatul muntean. Frumos pridvor

pe stâlpi lucrai cu o mare bogie de podoabe ; încptoare
biseric în chip de cruce, cu un rând de ali stâlpi tot aa
de meteugit sculptai între tinda femeilor i naos ; flori de

piatr în jurul uii celei mari i a tuturor feretilor, dou
turnuri uoare sprijinite pe boli trainice, apoi chilii cu

cerdace rzimate pe stâlpi de o frumuse neîntrecut;

paraclise rspândite prin desiul de copaci ai livezilor, de-

svâresc un întreg de armonie bogat, de lux cinstit i
discret. Dup aceast capodoper a lui Vucain pietrarul,

a lui Manea vtaful de zidari, Nicolae Mavrocordat a putut

cheltui din bielug pentru mnstirea de întrecere a V-
cretilor (mântuit la 1722), unde biserica are stâlpi i
mai rbdtor spai la pridvor i in cerdacurile Curilor

domneti, pentru frumosul paraclis al Mitropoliei * ; arhie-

reul de Stavropolis a putut strânge într'un cuprins mai mic

o sculptur de cpiele i privazuri care uimete mai mult

prin lipsa aproape total a spaiului neîmpodobit; Grigore

Ghica a putut da proporii mari lcaului de îngropare dela

Pantelimon, în dreapta cruia se ridic înaltul mormânt
de marmur al ctitorului 9

,— dincolo de canoanele de fru-

muse ale Hurezului n'a mers îns nimeni 3
.

1 Inscripii, I, p. 242 i urrn.

2 lbid.
y p. 70 i urm.

8 V. i articolul cu admirabile desemnuri i plane al d-lui Al. L-
p£datu, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I.
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Hurezul avu dela început multe venituri, moii i câteva

schituri-metoae, al Polovracilor, cldit de boieri din veacul

al XVII-lea \ al Rmestilor s. a. *. Averea mnstirii celei
7 « a

nou nu se putea apropia îns, firete, de a vechilor m-
nstiri domneti, pe care rânduri întregi de Voevozi i

boieri le împodobiser cu daniile lor. Pentru a o pstra

îns bine, pentru a împiedeca orice amestec al ierarhilor

strini sau i al celor de ar, ctitorul ceru Patriarhului

din Con3tantinopol s creeze în folosul Hurezului su înc

o stavropighie, pe lâng a Tismanei i a Argeului. cGra-

mata» patriarhal din Februar 1702 hotriâ c nici Mi-

tropolitul, nici episcopul de Râmnic nu vor fi privii la

Hurez decât doar ca oaspei; Domnul i boierii nu pot în-

râuri întru nimic viata mnstirii. <tCu tirea si cu soco-
a a o

teala» ctitorului, sau a celor cari, dup moartea lui, îl vor

reprezint, se va alege egumenul. Pentru a se ti dela în-

ceput c nu e vorba de o închinare, actul spune c Pa-

triarhul nu va trimete niciun cleric numit de el la m-
nstirea-stavropighie, ci va prirtii numai, odat pe an, ub

dar de 30 de oc din ceara de pe pmânturile Hurezului*.

Ateptrile lui Brâncoveanu de a se face din Hurez un

centru de cultur se dovedir îns zadarnice. «Nstavnicul»,

eclesiarhul, ieromonahii, clugrii de rând îi cutar numai

de slujb ori de gospodrie, când nu se luptau, împrii in

partide, prin intrigi i mit, pentru a se alege egumeni 4
.

Un singur crturar se ridic din mijlocul lor, mai târziu,

Lavrentie. Dar nici acesta nu rmase la mnstire, ci trecu

la Episcopia de Râmnic.

Cci nu anume împrejurri întâmpltoare sau lipsa de

oameni fceau ca mnstirile, din care pornise toat mi-

carea de art i de literatur a trecutului, 3 nu mai poat

1 tefulescu, Polovraci, Bucureti, 1907. . . -
-

2 Studii i doc, XÎV, pp. vn-vni.

* lbid.y p. 5 i urm.; cf. i pp. viit-ix din Prefaa acelei cri.
* V. Prefaa la voi. citat din Studii i documente.
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rspunde chemrii lor, ci faptul c episcopiile, oprite prin

voina Domnilor celor noi dela orice politic religioas, i
înc mai mult dela politica propriu zis, chemau la ele toat

priceperea, toat râvna, toat munca pe trâmul bisericesc,

lsa in umbr mnstirile, care din ce in ce mai mult

lânceziau in grija dijmei de strâns, a viilor de cules, a p-
durilor de stpânit i a cârmuirii slaelor de igani.
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CAP. 1.

Biserica moldoveneasc dela moartea lui Dosofteiu

pân la 1750

i legturile ei cu puterea domneasc.

Mitropolitul Dosofteiu, pribegind în Polonia pe urma
ostailor Craiului Sobieski, nu luase cu dânsul numai
odjdiile scumpe, odoarele vechi, folositoarele cri de st-

pânire ale Mitropoliei Moldovei, ci i sufletul ei însui.

Urmaul su, Sava, n'are niciun fel de însemntate; fost

episcop de Roman pe urma lui Ioan din Secul, el nu i-a

legat numele nici mcar de strmutarea Mitropoliei.

Arhipstorii moldoveneti slujiser pân atunci, lâng
Curte, în biserica Sf. Nicolae cel Domnesc, dreas de Antonie

Ruset 1
, care o împodobi cu clopotni nou, cu ziduri de in-

cunjur, cu cimea, cu sfenice de aram i vase de argint, cu

un mormânt gtit pentru el, in care ins nu-i era dat s se

odihneasc, mazilia grabnic aruncându-1 la Constantinopol,

unde rabd chinuri grele, pentru a-i vdi avuia, &i muri

peste puin timp 2
. Fcând din ea o biseric închinat Mi-

tropoliei sucevene i hotrând «ca s hie amândou un
Scaun de Mitropolie, nedesprite, a toat ara Moldovei»,

Antonie-Vod încredina noul lca al Sf. Nicolae lui Do-

softeiu la 29 Mart 1(378 3
. Duca-Vod, care mântui si zu-

1 Melchisedec, Notie, j». 252 i urm.
2 V. N. Costin, pp. 14-6.

8 Erbiceanu, Ist. Mitr. Moldaviei, pp. lvih, 3-4: Studii i doc, V,

p. 90, no. 65.
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grveala la Sf. Nicolae 1
, nu se mulmise îns cu aceast

bisericu întunecoas i Doamna lui, Anastasia, ctitor i
la Agapia cea veche din deal a

, unde a fcut cas de lo-

cuin, începu zidirea unui lca anume al Mitropoliei. Pe
locul, întrebuinat ca intirim, al bisericii de de mult stri-

cate a Sfântului Ioan, Biserica Alb, «lâng feredeiele*

lui Vasile Lupu 8
,
i pe altele, cumprate, pân la «Mitro-

polia cea veche» a Sf. Nicolae, se fcu «din pajite* o

cldire nou, care era isprvit la 1682, când se spau
în piatra dela proscomidie numele ctitorilor, începând cu

Dabija-Vod, tatl vitreg al întemeietoarei, care era fiic a

Doamnei «Dabijoaii», Ecaterina-Dafina, i a boierului Di-

mitrie Buhu 4
: înc dela 168S se îngropa aici a doua

soie a lui lordachi Ruset, Înrudit cu Dabijetii prin c-
storia lui d'intâiu cu Mria, sor dup mam a Doamnei

Anastasia 6
.

în aceast biseric a Strateniei, dus pân la capt

înainte de 1083, când se mântui cea din urm Domnie

a Duci-Vod, de «ispravnicub ei, Pâtrucu Jicnicerul 6
,

se slujiâ deci înc din zilele Mitropolitului Dosofteiu 7
. îa-

torcându-se dup 1693, ca mam de Domn, in stpânirea

lui Constantin Duca-Vod, care a premenit biserica dela

Copou 8
, Anastasia adause apoi ctitoriei sale zestre de

moii, din ale Dabiji-Vod, în prile Bârladului, i
din alt obârie, smulgând una dela mnstirea «mai de

tot pustie* a Hadâmbului 9
.

i N. Costin, p. 18.

2 Inscripii, I, p. 20, no. 65.

« N. Costin, p. 20.

V. Studii i doc, V, notele la cap. I. Inscripia in culegerea adesea

citat, II, pp. 171-3.

s lbid., p. 173, no. 465.

* N. Costin, p. 20.

7 Cf. Erbiceanu, Ist. Mitropoliei Molclaviei, p. 1 i urm. ; cf. ibid.,

p. xliv i urm.
8 Inscripii, II, p. 146.

• Erbiceanu, o. c. ; Studii i doc, V, pp. 95-6, no. 87.
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Supt Sava, de altminterea, clerul moldovenesc deczuse
adânc, In urma tulburrilor, a rzboaielor strine purtate

pe pmântul nostru, a slluirii joimirilor poloni în m-
nstirile noastre. Sava însui, care era înc la 1682 egu-

men al Putnei \ nu-i apuc, la nvlirile lor în acele prfr

dar in curând Andrei Dymidecki, Nicolae Roguszki, Woi-
cechowski, Dobrowski ori «rohmistrub român Alexandru

Davidel, — pe când strostia de Cernui o inea alt ofier

polon de neam românesc, Turcule 2
,
— poruncir în i-

nutul mnstirilor bucovinene. tim c mnstirea Sla-

tina, a lui Alexandru-Vod Lpuneanu, s
T

a «pustiib In

cel mai deplin îneles al cuvântului ; în 1691 Polonii po-

runciau în Cetatea Neamului, i-i poate închipui ori-

cine in ce hal se va fi gsit mnstirea de lâng dânsa 3
.

Suceava erâ atunci in manile lor; biserica din Ilârlu a lui

tefan-cel-Mare, ca i cea, din aceiai epOc, dela Ppui
lâng Botoani, poart i astzi pe tencuiala lor iscliturile

scrijelate ale lupttorilor Craiului Ion, cari veniau dela

tefneti pe Prut i mergeau la Cotnari l
. La Agapia ca i

la Secul petrecur câtva timp ostaii strini *. La Putna, cu

mormântul lui tefan, veni o ceat de Cazaci, drgini i
joimiri înhitai cu dânii i cerur s li se dea în mân turnul

unde bnuiau c se afl bogiile ascunse ale boierilor ; ne-

dându-li-se, ei aprinser mnstirea i nu se învoir a o

stinge cu «putile de ap» ce aveau, decât atunci când li

se ddur cheile 6
. Starea mnstirilor Moldovei erâ aa de

nenorocit, încât Patriarhia de Ierusalim vzu c n'are nici-

un câtig de la ele i ddu înapoi Moldovenilor, la 1705-,

Pobrata, Tazlul lui tefan-cel-Mare 7
, Cainul lui Gheorghe

1 Doc* Bistriei, II, p. 36, no. ccx-xv ; cf. Erbiceauu, l. c, p. Lvnf.

2 V. Doc. Bistriei, I, Prefaa.

* IbicL, pp. 82-3, no. cccxxiv ; Hurmuzaki, Sapi. II 3
, p. 2d\\

* Inscripii, I, pp. 7-8.

5 Cronicile Moldovei.

* Neculce, p. 180.

7 Inscripii, IT, p. 220 i urm.
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tefan x i Bistria strveche, care rmaser astfel slobode

pân Ja venirea in Moldova, pe U 1743, a Patriarhului Par-

tenie, cruia Constantin Mavrocordat îi adugi Soveja, care,

pe vremea rzboiului, fusese un adpost al «buduiilor»
<ie peste munte 2

.

Astfel dup, incheiarea pcii din 1699-700, Domnul de

atunci al Moldovei, Antioh Cantemir, ddu Mitropolitului În-

srcinarea de a cerceta care e starea mnstirilor «pe la munte
i pe supt munte» i ce s'a fcut cu veniturile lor «intr'a-

£laste cumplii vremi», când i egumenii de pe atunci

se învoiau cu ostaii i hoii strini pentru a le jfui. Va

înltura, cu ajutorul boierului ce i se pune la îndemân, pe

orice «om hiclen i fctor de ru», va aduce înapoi de pe

la rude i «curile boiereti», «din prisacile boiereti», unde

îngrijiau de stupi, de pe la «rodai», unde pziau vitele, pe

clugrii fugari, la «postrigul lor» ; va lua «bucatele» aceî

lora dintre ei cari-i fcuser acum gospodrie deosebit

«i dup trebile lor îmbiau» i «înherându-le», le va trimete

mnstirilor 3
. i înc nu se iuirau toate scderile i p-

catele timpului, cci vedem pe un Mitropolit, urma al lui

Sava, Ghedeon, cumprând, ca muli alii, moii vândute de

egumenul, necredincios, al Râcei — in ara-Româneasc
Nicolae Mavrocordat sfrâma astfel de vânzri— i afuri-

sind pe aceia cari a'ar atinge, dup moartea lui, de aceast

avere, afar numai dac o msur de obte ar atinge l pe

ali cumprtori 4
. i, murind, el ls Mitropolia datoare

cu epte pungi de bani la cmtarii turci •!

Porunca lui Antioh-Vod mai prevedea i aducerea Ia

Curte a egumenilor cu purtri rele, ca «s se giudece pre

faptele lor cu ocna». Era o nou dovad a decderii i pier-

derii simului de demnitate. în adevr, Înc din 24 Februar

i Inscripii, I. pp. 25-6.

a V. Uricariul, H, p. 100 i urm.; Neculce, p. 420.

* Erbiceanu, o. c, p. 10; Studii i doc, V, pp. 97-8, no. 91.

4 Erbiceanu, o. c, p. 11; an. 1722.

* lbid.
f p. 12.
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1649, supt Vasile Lupu se hotrââe ca în rosturile clerului

s nu se amestece pârclabi, globnici ori deugubinari, ci,

potrivit cu pravila, pus de curând în cinste, «afar de

moarte, oricâte greiale vor hi, niciunu judeu mirenescu s
n'aib treab a-i judeca ; numai carele va face moarte, den cei

de besiarec, cu acela va avea treab Domnia, iar la alte vine

i greiale s nu aib nime nicio treab cu dânii, fr numai
Vldicii». Deci «cu episcopii s aib treab Mitropolitul, cu

toi episcopiiD — prin urmare : Mitropolitul cu soborul —
«iar cu clugrii i cu clugriile i cu preuii i cu diaconii

mireneti i cu ercovnicii», — ba chiar i cu casele preo-

ilor, r feciorii neînsurai», cu poslunicii mnstirilor i cu

«nimiii lor», zice un act din 4667, i «nimitele» (4694) x
r

— i, în sfârit, cu bresle în legtur cu Biserica, precum
erau ale sracilor, sau «mieilor», i ale cioclilor 9

, «ca s
aib treab a-i judeca i a-i certa i a-i globi, cinei dup
deala sa», episcopul diecesan. Dac e grab de pedeaps,

clericul vinovat va putea s fie numai prins pentru a fi dus la

Scaunul judecii episcopale. Dup aceiai pravil vor judeca

episcopii, de-a dreptul, sau prin protopopii lor — câte unul

de fiecare episcopie i câte unul de fiecare ora de Scaun

—

r

toate cazurile canonice: «cuscrii, cumtrii, cununii, sânge

amestecat, aceia ce petrecu din afar de leage», fie în ora,

fie în sate slobode, ori având stpânul lor 8
.

Tot odat, în vechile «drepti» ale preoilor din veacul

al XVII-lea se cuprindea ca ei s nu plteasc birul de

ar, rmâînd, firete, a plti Vldici «dajdea vldiceasc»

sau «poclonul episcopiei» 4
, a carii sum ni-o d Dimitrie

Cantemir, domnescul istoric dela începutul unui nou secol

:

200 de aspri sau bani i o piele de vulpe ori de jder 6 i co-

1 Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 118 i urm., 180.

3 V. Cron. Rom., I, p. 316 i urm., 331 i urm. ; II, pp. 4, 8 i urm.

;

Studii i doc, VI, p. 428 i urm.
8 Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 119-20 : cf. i p. 143.

* Acelai, Cron. Rom., T. pp. 331-3.

5 Desqr. Moldaviae, p. 147 ; cf. Cron. Huilor, pp 144 5,
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Iacii vldiceti, poclon în natur. Episcopii, din partea lor,

ddeau lui Vod, dup plac, un dar 1
. La 1657 înc se tia

c «de&iatina de stupi i desiatina de vin» i alte dijme ele

4au i preoii, dac nu sânt anume scutii 9
, dar, când, la

1707, Mihai Racovi puse pe episcopii, pe mnstiri i pe

preoi cdeseatina ernete», interesaii protestar, aducând

Înainte c «au avut scuteal, pre obiceiul carele au fost

legat dela Domnii cei btrâni». De fapt în 1706, Antioh

Cantemir declara c preoii i diaconii din Roman sânt

«cutii, între alte sarcini, i de desetin i gortin 3
,
i pe

moiile Sf. Mormânt nu se lua gotina oilor 4
. Domnul

trebui s dea privilegiu cu jurmânt, in Iulie, pentru ca

apoi aâ-zisul abuz s se Întoarc 6
. Mnstirile Sf, Mor-

mânt aveau înc din cea d'intâiu Domnie a lui rupt cu

testament, iari «legat cu blestem», ca s dea o singur
•dajde pe an, în patru sferturi, aa cum ceruse Patriarhul

Dosofteiu, care trebuia ascultat a
, i, în a doua stpânire a

lui, Antioh Cantemir întinsese aceast osebire de ctre ar
$i asupra tuturor celorlalte mnstiri 7

. în vremea lui Do-

softeiu înc, la împrejurri grele, se luase bir i dela preoi,

pentru cheltuielile fcute cu trecerea de dou ori a Sulta-

nului prin ar, împotriva Poloniei 8
.

Astfel aceast Biseric moldoveneasc, odinioar aa de

Îngrdit de privilegii, rmase, ca i cea muntean pe vremea
«Fanarioilor*, i mai mult decât dânsa, la poruncile Dom-
nilor strini. Când ajunge s vorbeasc de dânsa, în clasica

1 Si ipsi sua sponte ei aliquid donaverint / ibid.

* Mekhisedec, Cran. Huilor, I, p. 423.

* Acelai, tron. Rom., I, p. 321.

* Uricariul, II, p. 404.

* N. Costin, pp. 56-7.

<* Concesie pentru mnstirile Sf. Mormânt, Iunie 4705; Uricariul,

II, p. 400 i urm. Gf. actul urmtor, din 42 Septembre, acelai an.

7 N. Costin, p. 52.

* Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 440.
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BISERICA MOLDOVENEASC I PUTEREA DOMN V A SC * 79

sa «Descriere a Moldovei», Dimitrie Cantemir declar c
Voevodul are toate drepturile asupra episcopilor, i deci a

Mitropolitului, acele drepturi pe care Patriarhia din Cons-

tantinopol nu le-a cerut i nu le poate cere fa de o

Biseric asemenea în rang i demnitate cu cele patriarhale

:

«Domnul singur are dreptul de a cerceta viaa i învtura
•candidailor i a hotrî pricina de scoatere a episcopilor

sau a-i despoiâ de demnitatea lor» *. Mitropolitul are numai

•chemarea de a-i hirotonisi sufraganii i a lua act de ple-

carea lor. Schimbrile bisericeti le face tot Domnul, cu

singura «încuviinare», «consimire» (consenms) a Mitropo-

litului, care, în schimb, are dreptul, curat teoretic, de a se

Împotrivi la msurile domneti ce jignesc legea. Episcopii

au de lucru cu preoii lor, iar, cât privete pe clugri,

«ei n'au nici un drept în aezarea sau scoaterea egumenilor

si arhimandriilor, ca unii ce trebuie s stea numai înaintea

Scaunului Domniei». Singure «pcatele mai uoare» se ju-

dec i pedepsesc în cuprinsul Bisericii, pe calea ierarhic.

In cazuri canonice chiar, episcopii au numai drept de ra-

port la Domn, dac acesta a judecat odat pe pârât. în sr~
- r

;

Domnul poate pedepsi pe Mitropolit, iar pentru pedeapsa

Mriei Sale e numai Dumnezeu in cer i. pe pmânt, «unealta»

lui, Sultanul J
.

i dup astfel de teorii lucrau Domnii din acest timp,

-cei de ar mai cu vârf decât rigrdenii, vechili îm-

prteti, cu sim de rspundere i fric de stpân. Var-

laam, urmaul lui Mitrofan, episcop de Hui, în al dou-
zecelea an poate de pstorie, e învinuit de Antioh Cantemir

-c nu judec drept,, i Vod-î strig în Divan : «Popo, ce

nu giudeci drept, când îi vin crile mele? i-oiu rade

pletele!», silindu-1 s ias cu blestem din rândul clericilor

i Solius enim principia est de candidatorum vita et eruditione ex-

•quirere et exauctorandorum causam dirimere sententiamque depositionis

.ferret
; p. 146.

* lbid.
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80 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

înali i al boierilor de sfat, martori ai acestei nemai po-

menite ruini x
, i, când acest episcop, altfel în adevr om

nedrept i risipitor, fr tragere de inim i hrnicie, e silit

s plece, supt Mihai Racovi, care ins n'aveâ aceleai

apucturi brutale, se spune de dânsul apriat in carte dom-

neasc deschis : «c cine a fostu i episcopu, n'au grijitu pe

giuru dânsa [Episcopia] nimica» 2
. Despre urmaul su, un

Sava de Pângrai, se spune, în cartea domneasc dela 19

Ianuar 1709, c «Domnia Mea amu socotita cu totu sobo-

rulu sfintei Besiarecl de am pusu acolo episcopu la HuId *

Iar in vestirea ctre protopopii de inuturi, cu data de 20:

«Bine vrând Domnia Mea, i împreun cu tot Sfatul Domniei

Meale, am socotitu i am ales de am pus acolo la Piscopie

Huilor pe Svinia Sa chir Sava, s fie piscopD, rmâind
ca preoii toi s se înfieze noului numit, «ca s-I vaz

i s-I cearci pentrq vrednicie preoeasc», izgonind pe cei

nevrednici, dup pravil 4
.

Nenorocirile crii din anul de rzboiu 1711, când, pe urma

Ruilor, cari se duceau îndrt, Ttarii prdar cumplit

ara, hala prin trdarea fa de Turci a lui Dimitrie Can-

temir, si rmas fr Domn, atinser greu ubreda si s-

rcit Biseric a Moldovei, care, într'un timp când ara-
Româneasc se umplea de biserici minunate, putea s arate

doar reparaia lui Antonie-Vod la Sf. Nicolae, noua Mi-

tropolie a Doamnei Anastasia i biata mnstioar de hotar

dela Miera Putnei, la care cheltuir pe rând btrânul Can-

temir, îngropat definitiv acolo, i fiul su Antioh 5
. De pe

urma focului ttresc nu rmase în Episcopia dela Hui
decât piatra goal, «piatra în jerite», spune cel d'intiu

Domn din irul Constantinopolitanilor, Nicolae Mavrocordat'-

1 N. Costin, p. 55.

2 Cron. Huilor, I, p. 171.

» lbitl, p. 173.

lbid, pp. 173-4.

R V. Inscripii, I, p. 23 i urm.
» Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 185-6, 198-9.
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BISERICA MOLDOVENEASC I PUTEREA DOMNEASC 81

(atunci se va li nimicit i mnstirea Clatia de lâng Iai).

Mitropolitul Sava -paretisiselnck din 1700-1, urmându-i Misail

de Roman, clugr din Secu, tot aa de slab ca i dânsul,

i ir dela 1708 înainte Ghedeon, dela Agapia, risipitorul, ase-

menea cu Varlaam de Hui, inea Scaunul Mitropoliei.

Pe vremea lui, un al treilea rzboiu pustii mnstirile,

umplându-le cu catane i pribegi, cari-i ajutar. La Cain
i in alte mnstiri din munte se fcur cuiburi de ostai

nemi, cari venir i spre Iai, ca s gteasc lui Mihai

Racovi soarta din 1716 a lui Mavrocordat. în Cetuia
sttu închis Vod, i Ttarii se luptar cu oamenii lui Fe-

ren pe coastele dealului. Ei merser pe la mnstirile-ce-

ti pentru a goni pe dumanii Sultanului, l'inuturile Neam-
ului, Sucevei, Bacului, Romanului fur jfuite i arse,

si la plângerea Vldici Pahomie de Roman 1 se adauge a

Mitropolitului Ghedeon, care se tânguiete pentru averea

lui luat de catane i Ttari 3
. Episcopul Gheorghie de Ro-

man fugise spre Pângrai, cu privilegiile Episcopiei sale,

«uricele, si ispisoacele, i vemintele, i arginturi», dar ca-

rle se înecar în Bistria 8
. La 17*23 Ghedeon muri, si ls

Mitropolia împovrat de datorii.

Nicolae-Vod i-a dat toate silinile ca s aduc în bun
stare i cele bisericeti. Punctul de vedere al su în ce privete

legturile Domniei cu Vldica ii aduse i aici îns: oprirea

dela politic a clerului, supravegherea lui de aproape în ce

privete cheltuirea veniturilor, supunerea strict fa de

ierarhia patriarhal greceasc. Astfel, când, în Moldova,

care primise, pe vremea btrânului Cantemir, trei Patriarhi,

Iacov i Dionisie de Constantinopol i Gherasim de Ale^

xandria 4
,
i care fusese cercetat deHrisant, veni, la 1715,

1 Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 351.

2 Erbiceanu, o. c, pp. 11-2.

3 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 6-7.

4 D. Cantemir, Vita Constantini Cantemyri, in fine.

6
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82 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

întorcându-se la 1721, Samuil de Alexandria, el îl drui
cu mnstirea Hangului \ fcându-1 judector suprem între

Iorest de Hui i Ioanichie de Brila, când îl ls a da în mâna
acestui din urm, ca fcând parte din raiaua turceasc,

satul de peste Nistru al Dubasarilor a
. Acelai act poarta i

alt isclitur decât a «fericitului printele Papa i Patri-

arhul dela Alexandria», anume a unui fost Ohridan, Gri-

gorie, care nu cuteaz a-i mai zice acum, în 1715, Patriarh,

ci numai «arhiepiscop» 3
.

Mitropolitul Gheorghie — se pare a fi de prin Do-

rohoiu 4 - -, care urm lui Ghedeon la 1723-4, venise din m-
nstirea Neamului i pstorise ese ani la Roman, unde

fusese o bucat de vreme ieromonah pe lâng episcopul

Sava al UMea, urmaul, de pe la 1715, al lui Pahomie*.

El se arat un bun gospodar, pltind greaua datorie a

înaintaului su i druind Mitropoliei, pe care o înzestrase

cu toate cele de nevoie, i un numr de moii*. înc
dela 1723, el întemeiase, în «sfânta Mitropolie în Iaii, unde

este hramulu Stretenii Domnului Nostru Isus Hristos», o

tipografie de românete i slavonete, la care lucra Ieremia

Simeon, dup cât se pare un mirean 7
. într'un Sbornic,

aprut la 1723 8
, el ddu la iveal povestea trecerii prin Mol-

1 întrit apoi de fiul su; Neculce, p. 420.

* Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 336 i urm. ; II, p. 5 ; Cron. Huilor,

I, pp. 190-1.

8 Acelai, Cron. Huilor, I, pp. 190-1.

* «Movila lui Vldica Gheorghie» la Saucinia; Studii i doc, V

p. 536, no. 25.

5 Melchisedec, Cron. Rom., II, p. 1 i urm. Supt el, la 1715, Pa-

triarhul Hrisant cercet Episcopia. Gf. Studii i doc, V, p. 103, no. 100.

« Erblceanu, o. c, p. 12 ; 24 Decembre 1729.

7 Ultima carte tiprit înainte de aceasta a fost Sinopsis dela Sf.

Sava, a Mitropolitului Ghedeon; v. mai sus.

8 Ist. IU. rom., I, p. 437 ; cf. Viaa prea-cuoiosului printelui nostru

Paisie, tiprit de stareul Mardarie ; Neam, 1836, p. 58; Minunile

Maicii Domnului, Neam, 18 i7, pp. 148-51 ; Uricariul, I, p. 398 i urm
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dova, supt Alexandru-cel-Bun, a tânrului împrat bizantin

Ioan Paleologul, care, intre altele, i-ar fi artat recuno-

tina trimeând Mitropolitului Iosif icoana Sf. Gheorghe, o

mitr i cel d'intâiu sacos, în locul felonului întrebuinat

pân atunci, precum i diploma patriarhal a neatârnrii de ori-

ce Patriarhie a Mitropoliei Moldovei, al carii arhipstor era s
vie de acum înainte «ca un Patriarh, precum este Ohridul

i Ipecul i Chipruto. Cum se vede, nu un adevr istoric, ci

un rspuns la amestecul Patriarhilor rsriteni in afacerile

Bisericii moldoveneti, la purtarea dictatorial a lui Samuil

de Alexandria, sprijinit de Nicolae Mavrocordat *. Gheorghie

nu arta, firete, unde se afl «scrisorile sobornicetii) din

arigrad, ci spunea c s'au pierdut pe vremea Polonilor,

la 1691 ; Nicolae Milescu le-ar fi tlmcit la 1655.

CAP. II.

Reformele în Biseric ale lui Constantin-Vod Mavrocordat.

Venind Domn, în April 1733, Constantin Mavrocordat, un

nou Mitropolit, — dela 1730 (?) — Antonie, gsi în acest om
luminat, care era stpânit de idei nou, filozofice, de gospo-

drie orânduit i de rspândire a culturii, un puternic

sprijinitor întru aducerea în mai bun stare a unei Biserici

aa de mult i des încercate. într'un hrisov, foarte frumos

redactat într'o româneasc desvârit— se tie c al treilea

Mavrocordat trimetea înapoi rapoartele greceti ale isprav-

nicilor si—, Domnul evlavios si iubitor de învtur arat

c a fost i el, dup datorie, la hramul Mitropoliei i c
Antonie, la «voroava» ce au fcut împreun, i-a spus în

ce rea stare se afl Biserica lui, cci <micio mil dela Domnii

cei mai denainte noastr n'au avut Sfânta Mitropoliei, aâ

i Cf. i Melchisedec, Cron. Rom., I, p. 86 i urm.
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84 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

încât, «cu veniturile ce are, abia urnete cheltuielile Casei».

Plin de veneraie fa de «maica bisericilor», el s'a hotrât

a o împodobi cu zugrveal, a-i face zid de împrejmuire

si a cldi chilii, in care aez scoal slavon — ce func-

ionâ pe lâng cea greceasc — , adugind obinuitele scu-

tiri i venituri mrunte \ Peste câteva luni, la 30 Maiu,

Constantin-Vod înoiâ msura din 1715 a tatlui su, luat

i din îndemnul lui Samuil 2
, de a se scuti de orice djdii

clerul mirean întreg : «de acumu înainte ceata bisericeasc

din toat eara Moldovlahiei, crei d de doa ori într'unu

anu dajde la Visterie, s (ie de toii nesuprai». tim îns
dintr'un act al urmaului su, Grigore Gliica-Vod, c preo-

imea sprijiniâ acum colile printr'o dajde special, de patru

galbeni pe an, pe care acesta o scade la un singur galben 3
,

din care trebuia, s se ajute i coala dela Ierusalim*. în

schimb, Constantin Mavrocordat cere clerului a-i cuta de

datoriile sale, fr a trece «din orau în oraii», fr a se

aeza «în locuri fr biserici». Preoi vor ii numai oameni

cu «viaa cinstit, fr defimare», cu tiin de carte,

«slujii i pedepsii întru bun petrecere, pentru c curai

trebuie s iie cei ce s apropie de cele prea-curate» B
.

Peste trei ani Ruii ptrundeau în Moldova, noul Domn
moldovenesc Grigore Ghica — Mavrocordat trecuse la Bu-

cureti — se retrgea înaintea lor, iar generalul Miinnich

intra în Iai, supuind oraul la o grea contribuie de rz-

boia. Mitropolitul Antonie fcu fa de Rui ceia ce fcuse

Dosofteiu fa de Poloni : se duse cu ei, la 4739, luând cu

sine «bucatele i altele ce au fost mai rmas a' Mitropo-

1 Erbiceanu, l. c, pp. '13-4. Urmeaz un act din 1735 pentru preoii

dela biserica Sf. Nicolae Domnesc.
2 Studii §i doc, \, pp. 100-1, no. 104.

3 Cf. Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 205.

* Ist. Ut. rom., I, pp. 450-4.

5 Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 499 i urm.
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Hui» 1
. în Novembre din acest an, el se afiâ înc la IlârJau,

lâng Domn, împreun cu episcopul de Roman, lnochentie,

cruia Ghica-i ddu voie s poarte paterit împodobit cu

argint i dincolo de hotarele eparhiei sale 2
; îndat ins, el

prsiâ ara pentru a nu se mai întoarce niciodat 3
. Fr

zbav i se cut un urma: Vod ls la o parte pe loa-

nichio de Roman, pe Teofil de Hui i pe Varlaam de R-
dui i numi pe un Grec învat, dintre cei de pe lâng
el, pe Nichifor, clugrit la Neam— poate anume pentru

aceasta — , cccare era socru Agi fAipului» 4
, al lui Lupu

Anastase, care era la 1748 biv Vel Stolnic 5
.

C noul Mitropolit, cel tVinlâm strin care inu cârja de

arhierarh al Moldovei, a fost un ru cârmuitor nu se poate

spune. în «aezmântul» de reform al lui Constantin-Vod,

dat la 1741, se prevede ca rspopii, ipodiaconii i afli clerici

fali s fie pui la bir; preoii vor primi o învtur prea-

labil dela «obraze învate, care vor fi rânduite dela pstorii

nrodului)), i nu numai în dogme: «cele trebuincioase ale

pravoslaviei», ci i în datoriile lor preoeti fa de cre-

dincioi. Mitropolitul i episcopii, ca i mnstirile, vor avea

s ie dascli pentru copii, precum tot ei vor inea coli i
la târguri, la «sate marb

;
programul va li «ruga i cre-

dina», Crezul, Tainele, «cele privitoare la Dumnezeu... pe

înlles», cetire i scriere. Clugrii se vor face cu voia

Mitropolitului numai; ei nu vor putea fi «vcari au pris-

cari au pcurari i alte ca aceste», ci vor sta la mnstire.

Egumenii se vor alege de sobor, în rândul întâiu dintre

locuitorii mnstirii
; #

ei vor da seam soborului. Vor fi pe

viat, i, pentru a-i scoate, trebuie cercetare în scris 5
. S

* Letopisiti, III, p. 1 ; Erbiceanu, L r., p. 15.

2 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 23-5.

* O scrisoare ctre el în Papadopulos Kerameus, 'hp. B:6X., IV, p.

867 (411).

4 V. i Neculce, p. 413.

« Studii i doc, V, p. 107, no. 130.

« Uricariul, IV, pp. 400-2.
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adugim c pentru alegerea episcopilor i Mitropoliilor se

hotrî a se face sinod, cu votare în regul: avem astfel

actul, «praxia» din 1742, prin care Nichifor, care-i zice:

«cu mila lui Dumnezu Mitropolit Sucevi pr6-cinstit i
exarhu plaiului» (!) — ca i Mitropolitul muntean — , arat
c la Hui, în locul liber, prin trecerea lui Teofil la Roman, a.

chemat pe Ierofteiu, i «pe pravil cu soru» a fost ales, «de cei

ce s'au aflatu la noi arhierei i de Dumnezu iubitori episcoptor

Teofil i Varlaam de Rdui, «frai i întocma slujitori

noâ», hirotonisindu-se apoi de Mitropolit 1
. Abuzul numirii

de Domn i de boieri era deci înlturat i, astfel, când

mai târziu locul de episcop al Rduului ajunse slobod

prin trecerea titularului la Mitropolie, arhiereii se strânser

numai cu «porunca, îndemnarea i slobozenia» Domnului,

la Curtea Domneasc ins, i nu la Mitropolie, i aici «pu-

ser înainte, spre atlare i alegere cinstitului i vrednicului

obrazu... hotrâri canonicetb i, din trei clugri: egu-

menul Putnei Dosofteiu Herscul, Lazr i Ghedeon, dela

alte mnstiri, aleser, fr a ii de fa vre-un cleric strin,

pe cel d'intâiu 2
. Pentru paretisiri îns se pstr vechiul

obiceiu de a se «închina omoforulu pe svntulu preastob T

dar «pateria», cârja, dat de Domn, «intru mânule» acestui

«incorunatD stpân, «cu tirea i blagosloveniia» Mitropo-

litului i «a tot svinitului sbor i cu voia a tot blagorod-

nicului Sânatâ al Mrii Sale Domnului» 8
.

în 1742, Constantin Mavrocordat preciza dorinele sale în

ce privete clerul. Vor fi scutii de djdi toi clericii. C-
lugrii se vor face dup recomandaia Mitropolitului ctre
Domn, care-i va scoate dela bir înainte ca ei s$ se clu-

i Studii i doc, VII, pp. 341-2.

2 Melchisedec, Gron. Huilor, II, pp. 131-3.

8 Cf. demisia din Maiu 1728 a lui Calistru de Rdui — Hasdeur
în Foita, Maiu 1860, p. 66 ; Studii i doc, V, p. 105, nota 1 ; cf. Mel-
chisedec, Cron. Huilor, II, p. 128 — cu aceia din 1752, 10 Maiu, a
lui Ierofteiu de Hui; ibid., I, p. 224.
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greasc. Preoii vor înva patruzeci de zile dnelesulu

tainei bisericeti», vor fi ispitii de Mitropolit i de episcopi,

vor trece prin treptele de ircovnici, ipodiaconi i diaconi,

înainte de a primi darul. Dela râvna lor pentru tiin va

atârna i înaintarea lor mai departe 1
.

Supt Grigore Ghica întors In Scaun se hotrî aezarea

de coli slavone la fiecare episcopie, cu «dascli învai la

slovenie ori i la rumânie, ori din cei ieii dela coalele

dela Iai, ori dintr'alii* ; episcopii s fac i «necontenit cer-

cetare scoaleloruD a
. La Sf. Nicolae, Sf. Vineri si Sf. Sava, din

lai, un preot trebuia s cerceteze «popoarle» de dou ori pe

sptmân, pentru iitori, «amestecare de sânge», «copii

nebotezatto si «altele câte sânt bisericetii), dând tire si de

ce strini se ivesc; copiii «dela trei ani în sus, îns care

nu va (î de hran», vor merge la scoal de «învturi creti-

netb ; cei de mazil, de negustor i «alte bresle de cinste»

vor urma pân la 12, cei de preoi pân la 20 i mai de-

parte 3
. Duca Sotiriovici din Thasos, adus i însurat în

ar, începu înc dela 1743 o tipografie nou 4
. în sfârit,

prin arhimandritul Marelui Schit din Galiia, ca i prin Pri-

matul Poloniei, Ghica-Vo^ cut s capete înapoi, ceia ce

mai încercase i Antioh Cantemir, moatele Sf. Ioan cel

Nou i zestrea înstrinat a Mitropoliei B
.

1 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 26-7.

2 Uricariul, I, pp. 62-7 ; Melchisedec, Cron, Rom., II, pp. 32-3 ; Cron.

Huilor, I, pp. 218-9.

8 Erbiceanu, o. c, pp. 16-7.

* Ibid., pp. 23-4; Ist. Ut. rom., I, pp. 447-8.

5 Erbiceanu, o. c, p. 17 i urm.
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CAP. III.

Micarea împotriva grecizrii Bisericii Moldovei.

împotriva lui Nichifor îns, ca i împotriva lui Antim

Munteanul, se alctui o legtur de rsturnare, pe temeiul

strintii lui, a slbiciunii pe care o simte la btrânei
i mai ales al clcrii, pentru bani, in folosul altui arhiereu,

a fgduielii ce dduse la aezarea lui în Scaun c <na

alege pre urma lui pre unul din episcopii pmânteni, sfi-1

aeze la Scaunul Mitropoliei, ca s nu se strmute obiceiul

terii». Noul Domn (dela 1749), Constantin Racovi, Român
de obârie, dei crescut i el între Grecii din Constantinopol,

cari-1 purtau dup voia lor, sili — în ce împrejurare anume,

nu tim, — pe Nichifor s plece. Alegerea urmaului su,

Iacov, din Putna, Român, fiu al clugrului Andrian dela

Rdui i al Marianei \ egumen al Putnei dela 1744 la

4745, episcop de Rdui pe urma lui Varlaam,— încep-

torul tipografiei de acolo — , înc din 1747 2
, se fcu în

sobor, la 13 Novembre 1750 3
,— lsând u-se la o parte epis-

copul cu drepturile cele mai multe, Ioanichie de Roman.

Domnul cel nou voise astfel.

Se strânse apoi pentru ziua de l-iu Ianuar 1752 un sobor

de reform. Luar parte la el Vldicii de ar: Ioanichie,

noul episcop de Roman, pmântean, dela ucanii Neamului,

din via Hsnetilor 4
, urma al lui Teolil, care murise la

1747 B
, l-iu Septembre ; lerofteiu de Hui, care, venit in Scaun

la 1744, era s plece peste câteva luni 6
; Dosofteiu de R-

1 Kozak p. 79; Dan, Putna, pp, 40, 420; Inscripii, II, pp. 12-3.

no. 29.

3 Wickenhauser, Radauz, pp. 42-3 : Cron. Huilor, If, pp. 130-1
8 Dup Condica Sfânt a Moldovei; Melchisedec, Cron. Huilor, 11, p. 131.

4 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 30-1.

6 Ibid., p 29.

6 V, pp. precedente.
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dui, alt Putnean, ca i Iacuv, precum Putntan era s fie

i urmaul lui Ierofteiu, Inochentie. Alt dat, dup aceti

ierarhi ai Bisericii moldoveneti veniau egumenii dela m-
nstirile închinate Sfântului Mormânt : cel dela llangu, dela

Sf. Sava din Iai, dela Galata, Barnovschi, Bârnova, Cetuia,

a cror vreme de închinare o tim, delaSf. Gheor^he din

Galai,— egumen român la 1749 *,— dela Tazlu, Gain,

Bistria, Pobrata, i poate c i egumenii dela mnstirile

<ce se ineau de Atos: Dobrovul, închinat de Vasile Lupu,

dar pstrând egumeni români 2
. Gpriana, ctitorie a lui

tefan-cel-Mare, druit de Antioh Gantemir la 1G1>8 3
; cel

dela Aron-Vod, supus mnstirii din Ghalke 4
. Acuma, locul

întiu, dup episcopi, îl are egumenul Putnei, Galistru, fostul

i actualul egumen de Xeam[, Lazr, care funciona la 17 i9,

i Nicanor ; Misa ii, un arhimandrit dela Bisericani, mnstire
acarii însemntate literar se va lmuri îndat; Ioaniehie

de Moldovi[a h
,
pe care nvlirile n'o atinseser i care r-

msese între cele mai vechi mnstiri slobode ale terii ; Ga-

listru al Voronetului, si el scutit de nenorocirile vremii

;

Natanail dela Sdnl' Ilie lâng Suceava — tot mnstire de

a lui tefan-cel-Mare ca i precedenta — , Teofan de Hu-

mor. Apoi Nicanor al Bogdanei, din inutul Bacului, cti-

torie nou, a marelui boier Solomon Bârldeanul i a soiei

lui, Ana, mnstire binecuvântat, la deschiderea ei, in

1070, i de Dosofteiu at Ierusalimului i adpost in 1070

al Mitropolitului Teodosie: prdat de ctune, ea se între-

mase din nou 7
. Tot asâ rsrise din ruin Slatina, care-si

1 Arch. Rom., I, ed. a 2-a, p. 97.

2 lbid.

5 Uricariul, III, p. 272 i urm.

* în actul pentru «vecinii» din 1749, isclesc patru egumeni grec

din aceast categorie, pe lâng doi egumeni de origine boiereasc dela

alte mnstiri ; Arch. Rom., ed. a 2-a, I, p. 97.

6 Wickenhauser, Moldowiza, p. 136 i urm.
6 Melchisedec, Notie, p. 117 i urm.
7 lbid.
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trimete egumenul, pe Partenie, urmaul de curând al lui

Ghedeon. Egumenul Dragomirnei e Atanasie, al Soleai, h*-

rest,—amândou ramase slobode de Înclcarea greceasc. în-

tâlnim apoi pe egumenul dela mnstirea nou a Florc-

tilor, in prile Bârladului, pe alt Antonie, egumen de

Agapia. Numai acum se vede isclitura româneasc a unui

Iorest de Hangu, urmaul Grecului Atanasie, care la 1749

se iscliâ cu mândrie «arhimandrit al Patriarhului Ale-

xandriei i egumen al Hangului*. Secul e reprezintat prin

egumenul Partenie, Pângraii, spre care Pahomie de Ro-

man ii îndreptase averile Episcopiei în zile grele de rz-
boiu, prin Sava. Mai întâlnim în sfârit iscliturile celor ce

stteau in fruntea mnstirilor Ilieti, Runcul, . a.
x

;
poate

erâ de fa i Naftanail eptelici, neam de boier, al Râcei 3
.

Sinodul lu în cercetare purtrile, protivnice datinei, ale

proin Mitropolitului Nichifor 3
,
i, rzimându-se pe mrturia

lui Gheorghie al II-lea despre autocefalia Scaunului moldo-

venesc, despre care i Dimitrie Cantemir spune c nu da-

torete ajutorul obinuit ctre Patriarhul din Constantinopol

i c acesta are numai dreptul de a fi întiinat despre

alegerea unui Mitropolit, pe care neaprat trebuia s-1 re-

cunoasc, hotrî ca de acum înainte «din pmânteni s
se aleag Mitropolit sau episcop, iar strein niciodat s
nu se priimeasc, nici s mai între altul strein la pstoria

vre unui Scaun, cu mijlocire de bani, sau mcar i fr.
bani, sau mcar cu prieteni, s-i isprveasc înprotiva

pravilei i obiceiului pmântului» 4
.

Cu aceasta Mitropolia moldoveneasc erâ scutil de co-

tropirea Grecilor tocmai in timpul când, prin Neofit de

Creta, Grecii luau pe mult timp in stpânire Mitropolia

erii-Româneti. Curentul românesc pornit din multele

1 Erbiceanu, o. c, pp. 24-6.

* Studii §i doc, V, p. 106, no. 127.

3 V. asupr-i i Neculce, p. 413.

* Erbiceanu, l. c.
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mnstiri slobode ale Olteniei fusese biruit acolo, dup
alipirea din nou la trupul terii a celor cinci judee, st-

pânite peste douzeci de ani de ctre Austrieci. Pe când

dincoace curentul românesc din slobodele mnstiri buco-

vinene biruise, pstrând pentru Români toate locurile tfe

arhierei ale Moldovei.

CAP. IV.

Mnstirea Bisericanilor, Pahomie i introducerea în Mol-

dova a noii viei schivniceti din Rusia.

Biserica din acestlalt Principat mai are un caracter

deosebitor. Ea se apropie cea d'intâiu de Ruii muscali, ca

curi se ailâ în hotar, i primete cea d'intâiu înrâurirea lor,

în acelai timp când ea însi îi înrâurete. Aici strbate

întâiu o putere care de mai multe ori, cu struina înd-

rtnic ce o caracterizeaz, a încercat, nu numai întrebuin-

area arhiereilor notri pentru scopurile ei politice de cu-

cerire în Rsrit, dar i un fel de comuniune bisericeasc

i cultural-religioas cu puternicii vecini de peste Nistru,

Bisericanii de lâng Bistria Neamului, dup ce dcc-
zuse cu totul în veacul al XVI-lea 1

, se împrtise de

binefacerile lui Miron-Vod Barnovschi, care-i fcu zid

împrejur, în zilele egumenului Partenie, un bun gospodar

;

Ptrasco Baot, Marele-Logoft, i soia sa, Grozava, cl-

dir turnul despre Miaznoapte tot atunci, la 1626-7 ; Toma
Cantacuzino i Eftimia, jupneasa lui, fcur pe cel dcla

Rsrit; Dumitraco Buhu, oldan, Dumitraco tefan r

ziditorul turnului dela Miazzi, Iordachi Cantacuzino, fratele

lui Toma, ctitorul pridvorului i trapezriei, adugir alte

lucruri de nevoie pan la isprvirea total a mnstirii, în

1 Avu ins danii dela Mitropolitul Nicanor.
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-1037-8, când, supt Vasile Lupu, tot Partenie inoitorul

pstra egumenia. Daniile venir i mai târziu, supt egumeni
ca Mitrofan, Iorest i Serafim. Cel d'intâiu s'ar putea s fie

tipograful care ajunse episcop de Hui i de Buzu. Cci
scrisul de «cri sârbeti» ajunsese îndeletnicirea de cpe-
tenie a clugrilor de aici, cari au lsat o întreag biblio-

tec, într'un timp când lucrul scrisului i tlmcitului în-

cetase in toat loldova 1
. Dac aici s'a scris la 1652 de

Misail clugrul, poate cel ce a fcut însemnri la Cronica

lui Ureche, un Ajwstol românesc 2
, dac aici se va fi tl-

mcit Viaa lui Andrei din Creta 3
, felurite Cazanii, înv-

turile lui Calist Catafighiotul 4
, —cele mai multe sânt in

slavonete i arat c Bisericanii au fost ultimul adpost

al culturii vechi bisericeti în acea limb.

De aici plec, la o dat care nu se poate statornici uor,

chemat poate de fostul Mitropolit al Moldovei Dosofteiu,

care trecuse acuma din Polonia în Rusia arului, un Pa-

homie, clugr învat, care ajunse în noua sa patrie, alt

inut bisericesc de slavonie — cci aa putea s îneleag
el lucrurile—Mitropolit de Voronej. Mnstirea lui de postrig

nu-1 pierdu din vedere, i peste câtva timp ea trimetea în

ara Muscalilor pe Antim Creul, egumenul ei, ca s strâng

mil i cu acest prilej s vad i pe «fratele» de odinioar.

Antim plec în Domnia lui Mihai Racovi, deci dup 1716,

si el se întoarse la 15 Iulie 17 w
22, aducând cu sine si un

Tetravanghel moschicesc, ce-i fusese druit de eclesiarhul

Lazr, al lui Pahomie 6
.

1 Lista lor cum erau odat, la Melchisedec, Notie, p. 76 i arm.

;

cele pstrate pan azi i adpostite la Bibi. Ac. Rom., în Lpedatu,

Manuscrisele dela Bisericani §1 Raca, — din Bis. ort. — ; Bucureti,

4906. — Pomelnicul românesc i istoricul mnstirii în voi. XVI din

Studii i doc.

2 Mss. 69, 85 ale Academiei Romîne.
s Melchisedec, l. c, p. 79, no. 11.

4 Lpedatu, pp. 27-8, 33.

5 Melchisedec, Notie, pp. 79-80.
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Pe acel timp, de alminterea, nu erâ lucru rar s se vad
în Moscova chiar preoi braoveni venii pentru mil 1

. De
acolo veni ceva mai târziu preotul Staie, fiul lui Vasile

Grid, care-i zicea, deci, dup moda ruseasc, Efstatn Va-

silievici, ca s-i dea la coal pravoslavnic fiul, Dimitrie

Evstatievici, cunoscutul scriitor, secretariu episcopal i
inspector de coli. Dimitrie Cantemir, pribeag in Rusia, unde

erâ sftuitorul in ale învturii i tiinei al lui Petru-cel-

Mare, tovarii i fiii acestuia, fiul, plecat din Moldova i
el, al lui Antioh Cantemir, beizadea Constantin, Toader

Corbea din Braov, fratele Ceauului David, omul Sptarului

muntean Mihai Cantacuzino, — acel Teodor Corbea care a

tradus la 1720 Psaltirea în versuri romaneti, dedicnd-o

stpânului su 2 — acum «pisariu» i «caneleariu» al a-
rului, Sevastian, nepot al lui Toader, fr a mai pomeni

pe fugarul Toma Cantacuzino, care trecuse la Rui în 1711,

—

toi acetia erau gata s sprijineasc pe oaspeii noi, venii

din erile lor de obârie 3
.

i Mitropolitul Ghedeon din Agapia avu legturi cu Ruii,

innaintea crora iei la uora, pentru a primi pe arul
Petru, «blagoslovindu-1 cu cruce, i cu aghiasm stropind u-b.

împratul cretin merse la Trei Ierarhi de se închina

moatelor Sf. Paraschive. «Acole, atunce s'au tâmplat i
Mitropolitul Ghedeon, i-1 poftiâ pre împratul ca s eadz
în Scaunul cel domnesc, i n'au vrut; ce tot in picioare

au sttut pân ce au cântat psalii acsion i ectenia». El

merse la trapezare i vzu pe egumenul grec. Cu Domnul, prie-

tenul su, Petru cercet i Golia, în care gsi «trei feluri de

meteuguri, leesc, grecesc i moschicesc», i «Sf. Nicolae cel

Domnesc, pentru a se întoarce apoi în tabr 4
. Mitropolitul

cânt un paraclis pentru încheierea tratatului de supunere,.

1 Un caz, la 1685; Stinghe, Ist. bcseareccl cheailor, p. 20.

2 Ist. Ut. rom., I, pp. 436-7, etc.

8 V. i Braovul i Românii, pp. 335-6, no. 16.

* N. Costin, pp. 102-3.
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pe care pusese i isclitura lui, în bisericua «domneasc pre

poart» 1
. Pentru aceste Înelegeri ale lui cu Muscalii — cari

fgduiau c Domnul nu se va atinge de boieri *fr de isc-

litura Mitropolitului 2
», — trebui s doseasc o seam de

vreme, cci intre fuga lui Cantemir i sosirea lui Nicolae

Mavrocordat erau în Iai, pentru stpânire i aprare, nu-

mai «egumenii i neguitorito, fr Vldici i frâ egumeni.

Când Nicolae-Vod intra in ora, Pahomie de Roman singur

se alia pentru a-i face slujba de intrare în Domnie, i ce-

remonia fii svârit, nu la Mitropolie, ruinat ori profanat,

ci la Sf. Nicolae*3 .

Urmaul lui Ghedeon, Mitropolitul Gheorghie, pstr
si el relaiile cu Moscova : de aici, din tara de slavonie

curat i strict, i nu dela Munteni, unde rzbtuse 'n Bi-

seric, precum se va vedea, aa de puternic limba profan
a poporului, fcu el sa i se aduc <d2 Mineie moschiceti,

€u dou Trioade i Liturghii canonice, de toate trebile ar-

hiereti», si din aceiai sum de 300 de lei mai lu si <ialte

cri, care nu s au mai pomenit» 4
.

Am vzut pe Mitropolitul Antonie Putneanul—i din Rusia
Mitropolitul «Bealogrodului i Oboianulub trimetea daruri

Putnei B— prsind ara pentru a întovri ostile ruseti în

ara lor, unde i rmase. Cerut de Grigore Ghica, din Hotin,

unde se afla cu câiva boieri 03tateci, el nu voi s mai
vad ochii Domnului dela Turci, pe care-1 trdase, ci merse
pân la Chiev, iar de aici fu rânduit Mitropolit al Caza-

cilor, la Cernigov. Elisaveta, urmaa arinei Ana, îl fcu
apoi, dup doi ani dela aceast fug, deci în 1741, episcop

de Bealogrod, unde mai tri înc cinci ani 6
,
pan la 2 la-

1 Neculce, p. 319.

* Ibiil., p. 30H.

8 Axintie Uricariul, p. 131. Cf. întâia lui pomenire, ibid., p. 156.
4 Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 12.

5 Dan, Putnet, p. 51.

6 Noculce, pp. 41 1-3.
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nuar 1748, când se atânse x
. în timpul cât Antonie era pe

lâng Rui, protopopul de Iai, Ioan, cpreut domnescu i om
de triabib, sttu la îndmâna lui Vod pentru slujbe 2

.

Cel mai însemnat în ce privete cultura dintre arhiereii

Moldovei acestui timp, Pahomie de Roman, a stat in ne-

contenit atingere cu Muscalii. Din inutul Bistriei, dela

«Gledin», din prini erani, muncitori în acest «vidic» al

Sailor, el se fcu întâiu clugr la Neam ; cu soborul de

acolo, fugi noul monah la Strâmba. La întoarcere, dup
încheierea pcii, în 1700, el fu fcut preot, apoi ecli-

siarh i, In sfârit, egumen al Neamului. Faima lui Dimi-

trie de Rostov, sfântul dela Pecersca, ii face sa alerge

acolo, lsând, dup canoane, egumenia sa moldoveneasc, în

4703-4; aici, la noul învtor de schivnicie, petrecu el câtva

timp, ani întregi de zile. întovri pe Dimitrie in cltoriile

lui de propovduire i fu mândru când cpt din manile

cluzului su sufletesc «Rostul de aun> al acestuia, carte

care gsi i la Români destul rspândire.

întors in ar, Mihai-Vod Racovi, cruia nu-i despl-

ceau Rusii, în toate privinele, fcu din Pahomie, care se

ascunsese 'n munte, la schitul, Întemeiat de dânsul, al Po-

crovului, la moartea episcopului de Roman Lavrintie — dela

1701— urmaul acestuia, fr ca schivnicul întors din ara
Moschiceasc s fi avut pân atunci obinuitul rost arhie-

resc la Rdui. Pstoria lui începe la 18 Decembre 1706,

hirotonia fcându-se îndat, la 18 Ianuar 1707. Aduse la

Roman crile slavone pe care i le câtigase în timpul

petrecerii sale peste Nistru i ddu limbii slavone vechile

ei drepturi, pe care a trebuit s vie Constantin Mavrocordat

pentru a le smulge, strmutând cu el .din ara-Româneasc
datina crilor de slujb în românete. Trecu fr s se

primejduiasc, schivnic lipsit de înelegere pentru frmânt-
rile i preschimbrile lumii, prin zilele grele din 1711 : l-am

1 Letopisie, III, pp. 184-5.

* Studii i doc, VI, p. 441.

DigitizedbyG00gle



96 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

vzut sfinind pe Domnul «turcesc» Nicolae Mavrocordat.

Mai sttu numai trei ani în episcopie, i la 10 April 1714

el se ducea iari în srcia pustie a Pocrovului, pe care

Samuil de Alexandria, fiind rugat de ctitor, îl declar liber

de orice amestec arhieresc. Peste trei ani apoi, Pahomîe,

bnuit de Mihai-VodâRacovi c a fost îneles în nvlirea
catanelor asupra laului,— fugise pân la Lemberg înaintea

Ttarilor rzbuntori ai lui Vod,— se duce iar în Rusia,

lsând în locul lui la schit un ucenic dup regula Sf. Di-

mitrie, Macarie, care nu s'a clintit niciodat de acolo. Dela

Chiev el scrie în 1724 celor de acas, cari triau fiecare

de-o parte, în chilioara fcut de dânsul — i Pahomie-i

fcuse una «la Muncel, cu mâna mea, cu mult osteneal,

i am destupat i am curit pmântul i tot locul, când

am ezut eu acolo)) — , lui Macarie, «clugraului popa

Nicodim, ucenicul rposatului Ghedeon», lui Sofronie i
Mihail, lui Mardarie i Lazr, ucenicii si, diecilor «de ar
sau streini», cari veniau pentru învtur, artând ce li las

lor i ce las Neamului, unde druise cri ruseti, pe lâng
câteva publicaii româneti din Principatul vecin. Fostul

episcop de Roman se stânse în 1724 la Pecersca din Chiev,

unde se pstreaz i acum, cu mult cinste, în paraclisul

Sfântului tefan, moatele lsate de dânsul *.

Peste câiva ani, i Putna-i avea sihstria, într'o înjghe-

bare de lemn a lui Ilie Cantacuzino, i clugrul SiHvestru

sau clugrul Arsenie scriau acolo viei de pustnici ori

cri de-ale lui Dimitrie de Rostov, supt cârmuirea «stare-

ului» Dosofteiu 2
, mort la 1754 3

.

Sila, ocrotitorul Mitropolitului Antonie, care Sila c-
ltorise la 1729, cu voia Mitropoliei, la Chiev, s vad
Lavra, i un sihastru Natan urmar mai departe normele de

1 Melchisedec, Gron. Rom., I, p. 322 i urm.

2 Dan, Putna, pp. 80-1.

3 Ibid., p. 115.
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retragere studioase ale noului Sfânt Dimitrie x
. Cutare ma-

nuscript de «Lestvi sau scara virtuilor*, a lui loan Sinaitul,

arat i pân azi aciunea acestui curent rusesc în mns-
tirea lui tefan-cel-Mare f

. Clugri ca ierodiaconul Venedict

Pavlincovschi dovedesc c i oaspei din Rsritul evlaviei

celei mai nou aflaser adpost in Putna 8
. Biblioteca, în

sfârit, e plin de tiprituri liovene, chieviene i «moschi-

ceti» 4
, ba chiar de altele din Vilna, din Cernigov. i, când

vedem pe un monah Antonie strângând pomeni pentru un
schit din prile Bacului, la 1741 5

,
i mai bine ne putem

da sam de puterea acestei micri spre ascetism i la noi.

Prin Pahomie Moldoveanul ajuns episcop la Voronej, prin

aplecrile ctre Ruii din Moscova ale Mitropoliilor Ghe-

deon i Gheorghie, prin fuga cu ostile împrteti a Mi-

tropolitului Antonie, care-i afl alte eparhii în pmânturile

arului, prin cltoriile la Chiev ale lui Pahomie i intro-

ducerea în Moldova de ctre dânsul a schivniciei dup
normele lui Dimitrie de Rostov,— i, s adugim, prin in-

troducerea normelor liturgice «moschicetii în anume ti-

prituri râmnicene, Triodul din 1731 i Molitvenicul din

1747, se începe un schimb de înrâuriri între ortodoxia

româneasc i cea ruseasc, menit s aib i mai mari ros-

turi în dezvoltarea mai departe a istoriei noastre,— în Mol-

dova, ca i ! ara-Româneasc, i în Ardeal chiar.

1 lbid., pp, 82-3: cf. Doc. Callimachi, tabla.

2 lbid.

« lbid., p. 83.

4 lbid., p. 84 i urm.
6 Dan, Putna, p. 94.

DigitizedbyG00gle



DigitizedbyG00gle



PARTEA A IV-a.

INTRODUCEREA LIMBII ROMÂNETI

IN SLUJBA SI ÎN CÂNTAREA BISERICEASC.
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CAP. I.

Opera episcopului Damaschin.

în cea mai mare parte din Domnia Brâncoveanului, tip-

riturile ieite de supt teascurile muntene sânt sfioase în ceia

-ce privete Înlturarea limbii slavone. Am urmrit pe cele

ieite la Buzu i în locurile unde grija tiparului o avea

ca simplu clugr, ca egumen, ca Mitropolit, Antim Ivi-

reanul. i la Râmnic, unde a stat ca episcop numai pu-

in vreme, dela 16 Mart 1705 pân la 1708 \ Antim n'a

Îndrznit s desvâreasc schimbarea de limb bisericeasc.

Cea d'intâiu lucrare a sa In acest nou loc de munc, An-
tologhiul din 1705, e, se pare, slavon. Slujba Maicii Dom-
nului din anul urmtor are numai lmuriri româneti;

Octoihul din acelai an e ca i cele obinuite pân atunci

i Molitvenicul din 1706 pstreaz vechea înfiare a cr-
ilor de rugciuni pentru preoi.

Numai ctre sfâritul pstoriei ca Mitropolit a lui Antim,

la 1712, se public în Târgovite un Octoih care spune in

titlul su chiar c e «acuma întâi tlmcit pre limba ro-

mâneasc, spre îneleagerea de obte», i predoslovia l-

murete c întreaga carte a celor mai însemnate cântri a

fost ctlmcit de pre vorba cea greceasc i sloveneasc

* Episcop alea, nu numai de arhiereu terii, ci i de trei strini

:

Condica sfânt. Alegerea de arhierei strini, alctuii fntr'un fel de

comisianf! alegtoare, se mai întâmpina. Gf. Istoricul eparhiei Râmni-
cului, p. 90.
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pre limba noastr cea rumâneasdta, i anume cpentru ca

s poat i ciata besericasc i copiii cretinilor carii si

nevoescu la învtura Sfintei Scripturi s o câtige pre

lesne i s o citeasc, nu numai in scoale i in casele sale,

ce i în sfintele beseareci, spre lauda prea-slvitulni Dum-
nezeu». Cum se vede, pentru Îndreptirea acestei Însemnate

Inoiri se aducea Înainte Întrebuinarea Octoihului i ca o

carte de coal i putina de a-1 ceti chiar acas. Când la

1743 apru îns pentru întâiai dat Liturghia în româ-

nete, când, la 1715, urm i publicarea Ceaslotnilui, în

Domnia cea nou a lui tefan-Vod Cantacuzino, nu mai

putea ii vorba de îngimri i scuze : datina strin primise

o lovitur de moarte.

Ca svâritor al acestei schimbri fericite s'a artat 1 un

cleric care înc din vremea lui erban Cantacuzino lucra

la tipriturile muntene — dac el este «ieromonah Da-

maschin, zugraf», ce spa stampe frumoase pentru Apos-

tolul din 1683 *, ceia ce e, de alminterea, probabil când

asamn cineva isclitura artistic complicat, în trei mo-

nograme meter învltucite, a sptorului în lemn cu

isclitura tot aa de frumoas i nu mai puin neîneleas

la Întâia vedere a lui Damaschin episcop de Râmnic 8
. Am

vzut vorbindu-se necontenit în Prefeele crilor de prin

anii 1680 de «dasclii» cari fceau tlmcirile, i iat c
Mitropolitul Teodosie scrie apriat, în scrisoarea de mustrare

ctre Vldica apostat al Ardealului, c Octoihul din Buzu
1700 a fost «fcut aproape din nou cu mult munc de

dasclul Damaschin al nostru» : Intrebuinându-se de tra-

ductorul in latinete cuvântul «scholiarcha», se vede uor
de ce fel de dsclie e vorba 4

. Era deci dascl la scoal

1 Lâp£datu, Damaschin episcopul i dasclul — din tConv. lit»,

XL — Bucureti, 1906.

* Bibi. Rom., I, p. 259.

8 V. Istoricul Eparhiei Râmnicului, p. 105.

4 tMilterem tibi Octoicon magno labore a scholiarcha Damasceno

nostro fere ex inlegro compositum»; Nilles, I, p. 345.
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i

* -

slavon din Bucureti — acea coal pe care apoi Brânco-

veanu o zidi de iznoav la Sf. Sava dela 1707 la 4709 \
— precum în Moldova, ceva mai târziu, la 4740, Iosif mo-

nahul era «dascl în cola sloveneasc» din Iai*.

Cum se vede Damaschin, dascl de slavonete, ucenic al

lui Mitrofan Moldoveanul, avea pe la 4700 mai mult grija

unei nou orânduiri dup modele greceti a crilor de

care e nevoie în biseric. La 3 Octombre 4702, el ajunge

episcop de Buzu în locul învtorului su 8
,
pân ce,

la 4708, el trece în locul lui Antim la Râmnic, fr ca în

irul tipriturilor buzoiene s se vad vre-o îndrumare

nou. Aici el nu mai are la îndmân tipografia, pe care

Antim o adusese cu el i pe care o duce înapoi, iar soarta

tipografiei dela Buzu, care dela 4704 chiar, deci dela ale-

gerea lui Damaschin, dduse numai Apostolul slavon din

acel an, n'o tim. Cele trei cri româneti pe care le d
Antim cu cheltuiala sa in 4742 i 4713 n'au, firete, alt

autor, deci nu înelegem cum Damaschin, acum episcop

al Râmnicului, s'a învoit ca lucrrile sale s treac supt

alt nume, ca pe vremurile când era numai un «dascb.

La 4745, Damaschin, «vzând c Românii notri stau în

biseric ca boii, neinelegând ce se cetete i ce se cânt
i iese fr niciun folos din biserici», se hotra, «din în-

demn dumnezeiesc, cu mult osteneal..., a preface crile

din limbile greceasc i sloveneasc in limba noastr proast

(simplicem) româneasc i a le da la lumin» 4
. Ce-1 îm-

piedeca, înelegem : dac ostaii împrteti, catanele, ieir
la pacea dela Passarowitz din ara-Româneasc, ei rmaser
în judeele de peste Olt, din care fiul lui erban Canta-

cuzino, beizadea Iordachi, ndjduise a-i face o Domnie

i Urechi, Ist. coalelor, I, p. 12; An. Ac. Rom., seria I, IV, pp.

124-5.

« Studii i doc, VI, p. 442, no. 1668,

» Condica Sfânt, pp. 91-2.

* Declaraia din 22 Novembre 1725 a lui Damaschin ctre generalul

Tige, in Lâpedatu, p. 8.
#
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nou. i totodat împrejurrile rzboiului fcur ca slovele

Mitropoliei chiar s fie amanetate la un negustor din F-
gra, dela care le cerea înapoi în zdar Mitropolitul Daniil

la 1721, când i Damaschin se strduia s capete materialul

tipografic pentru dânsul 1
.

Damaschin nu era împotriva cârmuirii cretine, cu con-

diie ca drepturile Bisericii sale s rmâie neatinse i ca

ostaii nemi s ias din mnstiri, din care în vremea rz-

boiului îi fcuser cvartire i ceti *. Dei aceste cereri fur
primite, Imperialii nu puteau privi cu ochi buni Biserica româ-

neasc din Ardeal. Aici ei nu ndjduiau, mai ales dup ex-

periena fcut dincolo, a putea îndeplini opera de Unire cu

catolicismul, dar Guvernul înelegea înc dela început s
rup orice legtur ale Oltenilor cu Bucuretii, s-i fac a

intra în organizaia Bisericii ortodoxe a Sârbilor colonizai

pe teritoriul împrtesc, i s opreasc pe episcopul de

Râmnic dela orice amestec în politic. Mnstirile aveau

s primeasc egumeni orânduii de Ban i apoi de gene-

ralul comandant 3
.. Se prevedea i o revizie a tuturor titlu-

rilor de stpânire în pmânt pe care le aveau mnstirile,

în acest sens fu redactat privilegiul împrtesc din 22

Februar 1719.

Damaschin încerca s se împotriveasc. Urmând exemplul

Ardelenilor, el chema la 29 Novembre 1719 in chiliile dela

Hurez un sinod, la care luar parte egumenii de Bistria,

Arnota i Govora, ceilali sfiindu-se s vie, iar cel dela

Hurez, care era înc loan, nelndrznind s iscleasc. Se

cerii ca episcopul de Râmnic, fiind Mitropolit de Amasia

i pe aceiai treapt cu Mitropolitul din Belgrad, fost sufragant

al Patriarhiei din Ohrida, s nu fie supus vecinului su
de neam sârbesc. Slobod de orice atârnare, el ar fi hotrât

orice numire de egumen, el ar fi reprezint t mnstirile

i Soc. Braovului, in An. Ac. Rom., XX, p. 157 (205): Stinghe, Doc. I,

pp. 64-6.

* Dobrescu, Ist. bisericii din Oltenia, pp. 10-1.

* lbid., pp. 17-8.
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Înaintea împratului, el ap fi luat socoteal la Crciun, cu

soborul, fiecruia. Lâng el la Râmnic s'ar fi aezat o

qofll de preoi, Guvernul fiind slobod s aeze la Craiova,

unde chemase, pentru Bulgarii catolici, dela Chiprovaci,

adui acolo cum fuseser adui la Vinti In Ardeal si aiurea,

in Banat, pe episcopul Stanislavich \ o coal latineasc,

pentru care era vorba, în 173 1, a se aduce clugri piarum

scholarum. Vechile drepturi ale mnstirilor, vechea lor

rânduial trebuiau s fie restabilite". Aceste dorini nu se

inur în seam, i decretul imperial fii publicat la Sibiiu,

înaintea lui Damaschin chiar, care fusese chemat i el

pentru aceasta înaintea Mriei Sale generalului. La 1725 se

supunea episcopia Râmnicului Scaunului sârbesc din Bel-

grad 3
. Poclonul vldicesc se desfiina mai târziu. Curtea

numiâ pe egumeni dup recomandaia administraiei locale

i fcea pe câte unul, ca pe acela din Segarcea 4
, s se

declare unit, precum unii erau anume oameni puternici

ai Guvernului oltean, Levantinul Nicolae dela Porta i Ar-

deleanul Pavel Dobra din Zlatna, vame de Râmnic, tra-

ductorul în latinete, la 1722, a Pravilei* i, împreun cu

toat familia lui, care e i amintit pentru aceasta pe o

pânz ce se pstreaz înc, sprijinitorul de cpetenie, «bine-

fctorul i darnicul patron* al Bisericii unite de acolo 6
.

Scutirea de oierit i vinariciu nu se învoi, i o parte din

întinsele venituri dela târguri i vmi fur confiscate, cu

sau fr despgubire: anume «prestaii» fur impuse mns-
tirilor. Iar clugrii dela Brâncoveni puteau scrie : «S se

tie cnd ne-au scos Pivod din chilii afar pe toi clugri

;

* V. Gesch. des rum. Volkes, II, pp. 152-5 ; Hurmuzaki, VI, pp. 413, 495-7.

* Hurmuiaki, VI, 339-41.

» Dobrescu, pp. 23-4, 51-5.

i Ibid., p. 44.

* An. Ac. Rom., II i, p. 202 ; Sulier III, p. 73 ; Studii si doc, I-II„

pp. 451-3, no. xi ; p. 453, nota 2.

Studii si doc, XIII, p. 211, no. 2.
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leat 172b 1
. Un al doilea sobor inut in 1725, cu egumenii

de Bistria, Hurez, Segarcea, Govora, Arnota i Cluiu,

protest, cu un oarecare succes, numai in chestia vinâri-

ciului 2
. ^^

CAP. II.

Urmaii lui Damaschin.

Preoii ajunser acum a plti birul de-avalma. Iar, când, Ia

5 Decembre 1725 8
, Damaschin se stânse, alegerea — ce e

drept, dup datin, de un sobor — a urmaului su zbovi
epte luni de zile, afacerile episcopiei fiind girate de ecle-

siarhul Dionisie, pân ce se luar toate informaiile tre-

buitoare, între cei trei clerici propui, Mitropolitul sârbesc

trebui s fac alegerea, i egumenul de Govora, tefan,

asupra cruia el se opri, atept, dup întrirea lui de Curte*,

prin diplom latin, o hirotonie care nu-i veni, superiorul

su fiind ocupat la Viena, pân la moartea, prin otrav,

s'a spus, la 20 August 1727, a acestui biet ipopsifios, eleelusf

In neglijarea cruia se jigniâ Întreaga Biseric româneasc
a Olteniei 6

. Al doilea episcop ales supt regimul german,

Inochentie Tismneanul, egumenul de BrâncoYeii (Sep-

tembre 1727) fu luat dintre candidaii recomandai de ge-

neralul singur, i Împotrivirea Mitropolitului din Belgrad

aduse zbava întririi sale de Guvernul central pân la 11

Maiu 1728, i, chiar dup aceasta, întârzierea hirotoniei

pân la sfâritul anului 6
. Inochentie merse la Belgrad In

1731 ca s iea parte la alegerea unui nou Mitropolit pentru

i Inscripii, II, 72, no. 4. Cf. Dobrescu, p. 35 i urm.
2 Dobrescu, pp. 39-40.

8 Stinghe, Ist. bis. cheailor, p. 82 ; Studii §i doc, V, pp. 144-2.

* Bis. ort. rom., XXVII, pp. 1397-9.

* Cf. Stinghe, Ist. bes. cheailor, p. 85 ; Doc, I, p. 140 i urm.

;

Dobrescu, o. c, p. 40 i urm., 90.

6 Dobrescu, passim.
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Sârbi i Români 1
,
i lu parte la sinodul noului ales, în

Novembre 1732, aducând plângeri pentru clcarea dreptu-

rilor sale de judecat".

Inochentie e acela, care, lirmfr anume exemple din Ardeal,

cerând ca preoii s poarte tonsur catolic, dn amintirea

cununii de spini a Domnului Hristos» 8
.

Certe nou izbucnir la alegerea urmaului su. Neas-

tâmpratul clugr-boier Dosofteiu Briloiu voia pe Ghe-

nadie Cozianul, tlmcitorul «Ithicei» i autorul de fru-

moase versuri bisericeti 4
, care era sprijinit i de SârbL

Administraia nu-1 voi îns, i alese pe Climent de Bistria,

fiu de steni din Pietrare, al lui Radu Modoran i al Pa-

raschivei 5
. Abia în Maiu 4737 — Inochentie murise la l-iu

Februar 1735—Climent îi putu lua Scaunul în stpânire, i
anume dup hirotonisirea de ctre Mitropolitul belgrdoan

care nu-1 voise*. Rzboiul îl apuca îndat, i el, cuprinzând in

sine toat nemulmirea clerului oltean, a boierimii olteuer

a terii oltene, in de obte, împotriva unei Cârmuiri de

stoarcere i jignire in precise i line forme apusene, se

puse supt scutul Turcilor. La 1739, intorcându-se în Râmnicr

el gsiâ numai ruine, dar, ca mângâiere, stpânire româ-

neasc i ortodox.

în schimb pentru toate aceste pierderi se câtig titlul

de «xarh Severinului i a toat Mehediia i altor pri po-

runcitoriu» 7
, doar apoi i faptul cRomânii din Braov, ale

cror legturi cu ara-Româneasc trebuiau s se rup,

1 Ibid., p. 94; Studii i doc, V, pp. 145-6.

2 Dobrescu, o. c, p. 109.

8 lbid., o. c, p. 110.

* Iorga, Dou biblioteci de mnstiri, p. 26 i urm.
* Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 136.

* Dobrescu, o. c, pp. 115-30.

* Bibi. Rom., I, p. 49.

DigitizedbyG00gle



108 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

avur voie a intra în legtur de supunere cu Râmnicul l
.

Acum preoii ardeleni i bneni cari nu voiau s primeasc

Unirea nu mai aveau acuma o grani de trecut pentru a

cpta antimisele i binecuvântarea unui episcop ortodox,

care nu putea fi supus la bnuial in ceia ce privete sen-

timentele sale fa de pravoslavie. în sfârit, într'o vreme

-când un diacon dela Tismana, Loga, putea s Înfiineze lâng

Vârse la Iredite, cea d'intâiu coal româneasc din Bnat 8
,

satele ce se ineau de legea veche— mai mult de jumtate

din Ardeal, — îi avur la îndemân crile de slujb sin-

gure, de care aveau nevoie.

CAP. III.

Noule tiprituri muntene.

Una din msurile luate de Patachi, Vldica de Fgra,
cu deplina învoire, cu îndemnul chiar al Guvernului ar-

delean, fusese oprirea crilor schismatice de peste muni,

în locul lor îns, el nu era în stare s deâ altele, i cei

mai clduroi prtenitori ai Unirii printre preoii notri de

acolo nu erau s întrebuineze doar la slujb cri latineti

catolice. Deci se cumprar i de acum Înainte, cu preuri

mari, tipriturile muntene din epoca lui erban Cantacu-

zinoi a Brâncoveanului. Privind asupra listei crilor în-

trebuinate în bisericile ardeleneti gsim adeseori i Molit-

venice slavone din 1699 i 1706 i cel românesc din 1743,

Apostolul slavon de Buzu din 1704, al lui Damaschin,

Triodul lutMitrofan, din 1697, Ceaslovul românesc din 1715,

o Psaltire slavon din 1709, Evanghelia româneasc din

Snagov dela 1697, Liturghiile româneti din 1713 ; Octoihul

i Stinghe, Ist. bis. eheaxlor, pp. 79-81, 100 i urm.; cf. Dobrescu,

pp. 55-6; 131.

* Marienescu, Petru Maior, p. 15.
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slavon din Râmnic, al lui Antim, i cel românesc, din Tar-

govite, dela 1712, PenticoUariul buzoian slavon din 1701 r

Mineiele lui Mitrofan de Buzu, druite bisericii domneti

din Fgra,— pentru predici întrebuinându-se Chiriaeo-

dromiul din Blgrad.

Damaschin tlmcise, precum tim, toate crile liturgice ;

pe lâng aceasta el prefcuse in românete, la 1704, Tâlcul

lui Andrei de Cesarea Capadociei la Apocalips, tradus din

elinete în slavonete de «cuviosul preot Lavrentie Zizaniia* 1
.

Tâlcul Evangheliilor, de Teofilact al Bulgariei, un Cate-

chism de pravoslavie neîndoielnic", i poate chiar,— dac,

nu e vechea instrucie a Mitropolitului Antim ctre preoif

învtura despre eapte Taine, traducere a lucrrii lui

Gavriil de Filadelfia, din slavonete 8
. El umbla s rscum-

pere, cum s'a spus, tipografia, oprit la Fgra, în zlog,

a lui Antim 4
, trimeând acolo pe eclisiarhul Dionisie.

La 1720 îns, Daniil Mitropolitul, care-i trimetea pentru

acelai scop tipograful, Sava, egumenul român dela mnstirea
Antim 4

, ii lua înainte, dând, nu fr învoirea lui, cred, o, a

doua ediie din Odoihul dela 1712; Am gsit exemplare din

aceast carte, cu stema amânduror terilor, pentru dreptu-

rile lui Nicolae-Vod Mavrocordat asupra Moldovei i pentru

Domnia lui trecut în Moldova, în biserici ardelene, i se

pomenesc i altele afltoare prin bisericile Banatului '. Urm,
in 1721 înc, cel d'intâiu Molitvenic românesc — cci nu
cred ca în ara-Româneasc, unde pornise micarea de ro-

manizare a crilor de slujb, s se fi jsit cineva pentru

a relua într'o nou ediie Molitvenicul slavon ; îndat, dup
cerere, se trimeteau la Braov paisprezece exemplare, cu

3 -3 */« lei unul 6
. O nou ediie ieiâ numai la 1729, in-

i Dou biblioteci de mnstire, pp, 25-6.

3 Publicat la 1897 de Gheraaim Timus, episcop de Arge.
» V. i Lpditu, l. c. '

,

* V. mai sui.

5 Bibi. Rom., II, p. 4.

6 An. Ac. Rom., XX, l. c.
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trând i în Ardeal. Octoiele teu obte* pe care ]e cerea

popa Radu din cheiu in acelai timp, nu se putur tri-

mete, cci, scrie Mitropolitul DaniiI, nu se mai afla nici

«mcar unul» *.

în sfârit, un nou tipograf, Român i acesta cai Sava, preo-

tul Stoica, reedita la 1723 Evanghelia romaneasc, In-

tr'un volum de o frumuse fr preche, care strbtu
pretutindeni, In Ardeal, unde se gsesc exemplare cu gr-

mada, cât i in Moldova, unde pân astzi o afli — întâia

ediie trebuie s fie de prin 1712-3— aezat pe masa al-

tarului. Apoi la 1724 se ddea a doua oar Catavasieriul,

cu rugciunile pentru Înmormântarea «aierului*, de acelai

preot Stoica, In aceiai Domnie muntean a lui Nico-

lae Mavrocordat ; singurul exemplar ce se cunoate s'a

aflat în Ardeal 1
. Octoikul iei din nou numai la 1726 •,

apoi, fiind mult cerut, la 1731, iar Triodul la 1726, dup
o Slujb a Sf. Andrei pltit de fostul protopop bucu-

retean Nicolae. Liturghia din 1728 punea In mâna preo-

ilor cartea de revoluie din 1713. Pentieostariul lui Da-

maschin iese Intâiu la 1743. Numai Ceaslovul din 1731

pstra textul slavon; el apra dup moartea lui Nicolae Ma-

vrocordat. Se spune chiar c teascurile din ara-Româ-
neasc ar fi dat la 1725 o lucrare despre «Tain sfântului

Botez* 4
.

Frumoasa Cazanie nou din 1732, Chiriacodromiul Mi-

tropolitului tefan, Încheie vrednic acest ir de cafti înoi-

toare in sens românesc* adesea reeditate apoi/ ale Ma-

Vrocordatîlor.

i L. c.

' Bibi Rom., II, p. 22, tio. 184.

* Jtaf., p. 2(fc na lte.

* lbid., p. 23, no. 187.

* Ediii nou: Psaltirea, 1735; Octoihul, 1786; Liturghiile, 1741-2,

Întrebuinai i In Ardeal ; MolitveniaU, ea eheltâiala Ivi Antnia de

Cesarea Palestinei, 1741, idem,; Catavasierhdi 1742; mâi bogat molt

decât celelalte; idem; Evanghelia, 1742; Acaftistul Mmicm>Domnului,
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Mai târziu i cri de teologie începur s apar în Bu-

cureti, unde tipografia se aezase la Vcreti, lâng coal,
apoi la Mitropolie— precum o nou ediie din «învturile
bisericeti» ale lui Antim, «a Vldici Antimu» — , reeditate

la 1746, în Râmnic— i «întrebrile bogosloveti», lmuriri

asupra credinei adunate de boierinaul Ianache, fost al

doilea Postelnic, îndrepttoriul Penticostariului,— ambele din

1741. Minunatele Predici, Cazanii, ale lui Uie Miniat se

tipresc supt Neofit la 1742, iar la 1746 Mrgritarele Gre-

cenilor au a doua ediie. La 1745 se simise nevoia unei

nou ediii din «Pravoslavnica Mrturisire» dela Buzu.

Mici tiprituri greceti, ca broura împotriva teoriilor

despre Purcederea Sf. Duh ale lui Nicolae Comnenul, sau

tratatul despre superioritatea Ierusalimului, ori Acolutiile

din 1736 ale lui Daponte pentru biserica Sf. Spiridon Vechiu

se datoresc unor cheltuitori dintre Greci 1
. Dac nu An-

thologhiul
y
din nou tiprit, la 1736, în românete, Psaltirea

slavon din 1745 înfieaz datina.

La 1724 i Damaschin, tiprete o învtur despre epte

taine, — reeditat la Iai în 1732 *, care n'aveâ niciun scop

de polemic împotriva catolicismului pornit pe rzboiu, ci

trebuia numai s lmureasc pe preoi, învându-i, intre

altele, s nu fac mir i s nu sfineasc ali preoi, che-

mri <#re pânt amândpu numai ale arhiereilor. Din aceast

crticic,—refl$rft la Iai în 1732 i 1745—, abia dac a

ieit la iveal pn exemplar

;

: Ardelenii jUpii o discut în

Tcfllpgia dogmatic i fnqrqlicea&w din 180Î.
f

îndat

, dup aparjia ei, directorul geperal din Ardeal peru soco-

teal episcopului, care trimese la ibiîudjOu exemplare.

-*i343cii {reiapdite din Apoitol, 1743; — a pate* e din Buzu* in ace-

, laiim„ppwop fiind M#odi<5 ; Octoihut, 4740 ; Ceaslovul, 4747 ; Liturghii,

1747; Molitvenic, 1747; psaltire, 1748 ; Ceaslov, 1749; Evanghelie,

4750.

} &ft,Rom.v ll, p. 35; cf. p. 114.

* Dup Popp, p. 79.
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Ca o urmare, în Novembre 1725, generalul Tige, aflând

c se pregtete la Râmnic tiparul unei nou lucrri, se

inform pe lâng episcop, cerând s i se comunice manu-

scriptul. Damaschin asigur în rspuns c are destule cri
de dat la tipar, dar c-i lipsete un «tipograf încercat», ca

i banii trebuitori, pe care niciun patron nu e la înde-

mân ca s-i dea. Cât despre cartea de care era vorba, ea

nu poate ascunde nicio primejdie: în Veneia se vând fr
nicio împiedecare astfel de cri strvechi, i traduceri

slavone merg prin toate erile dela Dunre, prin «Polonia»

i «Rusia cea Mare» ; el însui e credinciosul împratului

i se roag, cu clerul su, pentru biruina Mriei Sale asu-

pra vrjmailor 1
. Se pare c totui o Psaltire româneasca

a ieit la Râmnic în 1724, cci un bibliograf ardelean mai

vechiu o înseamn între crile noastre bisericeti*.

Dup moartea lui Damaschin, i, în timpul când nu era

episcop la Râmnic, Mitropolitul de Belgrad, putându-i lua

apucturi de stpân, acesta trimese (1726), ca unul ce se

priviâca arhiereul cel mai înalt peste Români i peste Sârbi

de o potriv, pe un Sârb al sti, pe Hie din Cernavoda, la

Râmnic, pentru ca, întrebuinând slova de acolo, s tip-

reasc o «întâie învtur pentru tineri», o Bucoavn, ca

aceia din Ardeal a Uniilor, — aprut din nou la 1744 In

Cluj, «cu tipariqlQ cinstii Academii» i lucrul Bneanului
Mihai Becîcherechi — , sau ca «Pâinea Pruncilor» a lui Ba-

ranyi ; curtenind pe acela dela care era s atepte episcopia,

viitorul Vldic tefan, îndrepttorul «cuvintelor româneti»,

isclete slavonete, ca «nedestbinic ieromonah»; supt ver-

suri, de laud pentru Mitropolitul Moîse, al «tot poporului

cretin de supt puterea prea-luminatului împrat Roman»,

i anume"i al «Ungro-Vlahiei împrteti». Cartea avu în

1749, se pare, o nou ediie, numai româneasc.

i Lâpgdatu, pp. 8, 14-5, 19. Descrierea unui exemplar, foarte neîn-

destultoare, in Bi*t
ort., XIV, p. 439.

* Bibi. Rom., II, p. 23.
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Dup manuscriptele lsate de Damaschin, bune traduceri

din grecete, fcute de un muncitor cu struin, Râmni-

cenii începur tipriturile lor pe vremea episcopului Ino-

chentie. Cu Jaude în versuri ctre «prea-sfinitulu arhiepi-

scopii i Mitropolitu alu Belgradului», «prea-pravoslavnicti

i dreptu întru toate», «csveatnicu prea-minunatu» al ccChe-

sariului înnlatu*, se ddu întâiu, la 1730, Molitvenicul, în

aceiai form se pare, ca i cele dou care ieiser peste

Olt, dar cu oarecare «diorthosiri» si «întocmiri» si cu adu-
girea unor molitfe nou. Episcopul, care erâ unul din uce-

nicii lui Damaschin, spune limpede c neamul românesc

nu se mai «îndestuleaz» cu crile slavone i greceti, ci

se cultiv acum «cu tlmcituri în limba noastr rumâ-

neasc, cea de moie în patriia noastr». Deci, spune el,

«amu socotitu a înbogi sfintele besearici cu înmulirea

sfinteloru cri in limba patriei noastre rumâneti» i pentru

«alte osibite locuri ce s'au obicinuit cu aclastu limb a

s îndestuli». Triodul din 1731 e îns o ediie nou, «acumu
într'acestti chipu tlmcit» ; lucrarea, «aezat în stihuri i
în cuvinte» de Damaschin— , tipicul e îns schimbat dup cel

rusesc, «rnoschicescu» dela 1682-3, din zilele «înparatului»

Ivan—, e un «Triodu deplinu», despre care tipritorul vor-

bete astfel : «de alte cri în limba noastr s'au mai ti-

pritti, iarii adast carte pan acumu mai nainte dinu ti-

pografie nu s'au datti, în lumina limbei noastre cei rumâ-

neti s se fie tipriii, precumu nici într'alte pri, unde

s afl patriia rumâneasc, nu s'au mai tipriii». Erâ cel

mai bun Triod, i de aceia toate bisericile mai bogate din

Ardeal se grbir s-1 cumpere *. Se pare c în 1731 a

ieit i un Apostol, la Râmnic sau la Bucureti.

Ieremia Atanasievici lucrase Triodul] la 1733 ins se

alia la Râmnic chiar acel preot Ion Fgranul, care i-

1 Cf. i declaraia episcopului Climent c Triodul a fost «tlmcit pe

iules de rposatul i iubitoriul de Dumnezeu chir Damaschin, epis-

copul RironicuJui ; Inscripii, II, pp. 35-6, no. 5.

8
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114 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

nuse la el un timp tipografia lui Antim *. El fu pus cdior-

tositoriu», îndrepttor al manuscriptelor i al tiparului, de

Inochentie, iar ca meter i se ddu «Vladulti Gherghievici

tipografului. Liturghiile pe care le scoaser ei la iveal

în 4733 reproduc de sigur cartea de acelai fel care ieise

la Bucureti in 1728. Si Catavasierul din 1734 e numai o

retiprire. Dar Antologhiul din 1736-7, cu care încep pu-

blicaiile noului episcop Gliment, cu un an înaintea tra-

tatului liberator— i totui cu cât ifos nu se pomenete în

titlu «înnlatulii Maestatu înprat alii Romeb i «drectorul»

comite de Wallis! — e cea d'intâiu lucrare de acest fel:

Hurezeanul Lavrintie o «diorthosise», o potrivise în aceast

form rezumat, coprinzând peste 650 de foi, slujba anului

întreg, dup «Mineiulti celu rumânescib, gtit de Da-

maschin 2
, care voia s-1 dea în tipar, la 1725. înc o carte

primit cu nespus bucurie pretutindeni i introdus r-

pede in toate bisericile neunite i, fr îndoial, chiar în

multe din cele unite, ale Ardealului ; o a doua ediie trebui

s se dea înc din 1745, aflând i ea o larg rspândire

peste hotare chiar.

De acum înainte, cele dou curente de crturrie reli-

gioas in românete se unesc, i Râmnicul nu mai d, in

ateptarea altui avânt cultural, decât retipriri ale lucrri-

lor, cu care putea s se mîndreasc, fcute de episcopul

su cel mare, Damaschin 3
.

Totui pentru întâia oar se d (1743) Penticostariul aces-

tuia, tradus din slavon, greac i latin, pe când el apare

i la Bucureti, precum in acelai an Apostolul se retip-

rete simultaneu la Bucureti i la Buzu 4
. Evanghelia deia

i V. i mai sus.

a Cf. Bibi. Rom., II, p. 53 cu Lpdatu, o. c., pp. 16-17. V, i ce se

spune la ediia a doua ; Bibi. Rom., II, p. 81.

* Edilii nou: Octoihul, în 1741-2 ; Evanghelie, 1746; Psaltire, 1746

;

Apostol, 1747 ; Catavasieriu, 1747, cu cântece de stea : tsteaoa de suafl

rsare», etc; Liturghii, 1747 ; Catavasieriu, 1750.

* Unde apare la 1747, supt acelai episcop Melodie, un Molitvenic
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4746. e ca o lucrare nou, pe care Lavrintie o declar deo-

sebit de «micri izvoade greceti sau i rumâneti, tiprite

mai denainte», fiind «alctuit dup tâlcuiala lui Theofilactu*

de însui Damaschin, care traduse i acest Tâlc, ce slujete

i lui Lavrintie spre a se îndrepta. Molitvenicul din 4747,

tiprit tot pe vremea episcopului Climent, nu e lucrat ca

acel din Buzu, cu care iese în acelai an, dup vre-un

«Molitvenicu grecescul), — Molitvenicul buzoian reproduce

ins pe acela din 1713 — , ci este iari o nou tlmcire a lui

Damaschin, rânduit din nou dup «ustavulu celti moschi-

cescul, înainte de a dâ cârja în mâna ucenicului su Gri-

gorie, care-i urm, la 8 Maiu 1748, Climent pusese in lucru,

prin tipograful su Mihai Atanasie Popovici, o nou ediie a

Cazaniilor din 1732, spuindu-se îns în titlu c scrierea

se tiprete întâiai dat. O crticic de învtur pentru

preoi, ca a lui Antim, Preoia, cu titlu român i slavon,

iese în 1749 supt numele episcopului celui nou. Acesta

ddu Ja 1750 i o nou traducere a Octoihului, mai deplin

decât îu formele anterioare, traducere al carii autor era tot

meritosul Damaschin \—i lucrrile de cpetenie ale acestuia

vedeau altfel mal toate lumina.

Meritul de a fi tiprit întiu cri de slujb în Moldova,

— unde Nicolae Mavrocordat dduse ultima Liturghie sla-

von, în vremea Mitropolitului Ghedeon — , revine Mitropo-

litului Gheorghie i lui Vod Mihai Racovi. Pe când tipa-

rul muntean se oprete, pe când moartea lui Damaschin

ine în loc pe Râmniceni, Moldovenii dau la iveal în 1726

un Antologhion, lucrat la Iai de un Ieremia Simeon, mirean.

Cartea cuprinde Octoihul, în parte Catava9ieriul i slujba

Maicii Domnului, dar Octoihul iei, în acelai timp, i deo-

sebi ; cântarea toat se pstreaz înc în slavonete, supt

înrâuriri pe care le cunoatem acum. i Psaltirea din 1731

a Mitropolitului Antonie e slavon.

Supt Nichifor Peloponezianul, la 1743, încep tipriturile

i Cf. i Lpedatu, pp. 15-6.
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lui Duca Sotiriovici din Thasos, Grecul insular cu numele

slavizat i cu aplecare pentru tiparul românesc, cruia-i în-

chin toat viaa sa. Prin aceti doi Greci, Mitropolitul i
meterul tipograf, Domn fiind tot un Grec, dintre Mavro-

cordteti, cari aduseser i pâir atunci destule cri ro-

mâneti, din Principatul vecin, se public o foarte bun
Psaltire româneasc, sau, cum zice Duca, «moldoveneasc»,

scoas nu numai din grecete, ci i din «jidovete», i în-

zestrat cu note, despre «istoria numelor jidoveti» i cu

«pashalib. In anul urmtor, o carte de slujb, Catavasierul

«rumânescD, apare, dar nu de supt aceleai teascuri, ci la

Rdui, unde Vldica Varlaam fcuse o tipografie, cu un

meter din Braov, Grigorie Stan — în Braov tiprise das-

clul Petcu oanul i cel d'intâiu Calendariu românesc,

dup unul slavon *, — cu un clugr din Neam i un mirean

din Iai, pe lâng ali «drugarto i «pilcarb i un «poslu-

nic». Urmeaz Ceaslovul din 1745 al lui Varlaam. i epis-

copul ce vine dup Varlaam lucreaz pentru aceast rs-

pândire a crilor bisericeti, dând, în acelai an 4745, cele

d'intâiu Liturghii româneti care au vzut lumina în Moldova,

în acest timp, Duca, dela care avem i versuri pentru o

nunt domneasc la 4749 2
, tiprete i mai departe pentru

Mitropolit. Sinopsis din 4744 apare din nou, românete, la

4747, în acelai an cu un Triod dat «pre limba moldove-

neasc, spre desvârita înleagere i urmata folosina lcui-

torilorio. Pentru Mitropolitul Iacov însui el începe apoi,

dup aceast necomplet publicare de cri bisericeti, un

nou ir de tiprituri, pornind, la 4750, cu un Canon al

Sf. Spiridon, în vederea bisericii cu acest hram pe care

Constantin-Vod Racovi o începea în Iai — pentru aceast

crticic d cheltuielile Constantin Razul Vornicul — i un

intâiu Ceaslov moldovenesc. Traducerile acestea se poate

s le fi fcut dasclul Iosif dela coala slavon 8
.

1 Bibi Rom., II, p. 48, no. 207.

2 Ziarul Patriotul, n-1 din 22 Februar 1907.

* V. i mai sus.
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Crile ieite in Domnia lui Constantin Mavrocordat —
i acelai lucru se poate spune despre toate crile cuprinse

in aceast epoc— nu erau menite numai preoilor munteni,

ci se îndreptau întregii Românimi : sânt fcute, spune im

scriitor de prefa, cea s creasc i s s lasc cu-

vântulu Sfintei Scripturi, nu numai in ara Mriei Tale,

ci in toate erile i inuturile ce vorbescu inu limba rw-

mâneasc». i mai cetim: «Ca oarece fclie fiindu, nu

pus supii acoperemântu, ci in sfeanicu i, luminandu, nu
numai celoru dinu cas, adec dinii ara Mriei Tale, ci

tuturora celoru ce vorbescu în limba rumâneasc».

Dela tipriturile din veacul al XVll-lea nu se vorbise

aa. Pe lâng un mare folos literar de unificare a limbii,

cci pân la publicaiile moldoveneti începute in 4743 toat

Românimea a întrebuinat în biseric numai aceste cri
râmnicene i bucuretene, se câtiga astfel i un altul. Dac
prefacerea de dogm din Ardeal rupsese legturile ierarhice,

cu atâtea silini dobândite, cartea bisericeasc, menit s
strbat orice grani politic, ducând identitatea de cre-

din i de datin pe lâng identitatea de graiu i grafie,

ddea neamului nostru de pretutindeni, în alt form re-

ligioas, unitatea fireasc i legitim de care el are nevoie.
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PARTEA A Va.

ÎMPREJURRI ARDELENE DE LUPT

ÎMPOTRIVA UNIRII.
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CAP. I.

Vldica Ioan Inochentie Clein.

i mijlocul de via-împreun cu sufletul a Români-

lor, pe care-1 alctuiau aceleai cri bisericeti, a fost

pierdut îns în urma unei micri ctre vechea ortodoxie

din partea Ardelenilor, la cari aceast micare fusese tre-

zit tocmai prin necontenita întrebuinare a crilor din

«ar», prin deasa hirotonire de preoi dincoace de muni,
prin sloboda cltorie a clugrilor dela mnstirile oltene

i muntene la mnstirile ce se mai pstrau înc în Ardeal,

t— multe, dei mici, puin locuite i cu venituri neînsemnate,

— prin crile de iertare ale Patriarhilor ce se slluiau
trector în Bucureti i Iai, ale episcopilor cltori, ca

acel de Polyane 1
, ba chiar ale egumenilor dela Atos 2

,
i,

nu mai puin, prin pstrarea în Maramur a unui episcop

ortodox, sfinit în Moldeva, cu toate ofertele de Unire pe

care le fcuse Serafim de Petrova 3
.

Micarea ajunse cu putin prin criza ce se putea atepta

în noua Biseric unit a Românilor, criz pe care trebuia

s'o provoace cererea, oricât de târzie, a drepturilor de

egalitate cu alte «naii», de mult recunoscute, care fuseser

fgduite Vldici i protopopilor dela începutul veacului,

1 Studii ?i doc, XII, p. 25, no. xxxvi : cf. p. 35, no. lxvi.

2 Scrisoare a celui din Cbilandar ctre Sibiieni, ibid., pp. 19-20, no.

xxvi; cf. p. 32, no. lv.

» 1b:d., p. 284 i urm.
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în schimb pentru primirea, strin de orice dezbateri i de-

orice convingere nou cptat prin ele, a celor «patru

puncte» de prefacere dogmatic, precum i pentru pr-
sirea atâtor credincioi din sate, a unor credincioi din

orae, aa de preioi prin sprijinul i darurile lor, a pa-

tronatului Terii-Românesti, în sfârit, unit cu mo&li, mile

i pocloane.

Dup moartea lui Patachi, a crui motenire a fost con-

fiscat, pentru motive necunoscute, Iezuitul Adam Fitter

avu grija diecesei fgrene. La 47 April 4728 se orânduia

dela Curte sinodul de alegere, pe care avea s-1 prezideze

episcopul catolic al Ardealului, ajutat de un Iezuit. Cei trei

candidai cari se înfiar împratului, fur Ioan losif Ho-

dermarschi, fost episcop rusesc al Muncaciului (4767-45)

i, de un timp, retras la mnstire, apoi parohul unit din

Fgra, un Maghiar, i, în sfârit, un colar în vrâst de

treizeci i cinci de ani al colii lui Kollonics dela Samb la-

Mare, Ioan Micu din Sadu, lâng Sibiiu. Dup moartea lui

Hodermarschi se îmbulzir apoi la episcopia unit a Românilor

un Grec, Macarie Musachi, cu numele de familie albanez

vestit în veacul de mijloc, i un Sârb, tefan Voinovici.

Fitter erâ pentru Micu, singurul Român dintre candidai

i singurul a crui via trecut nu putea trezi nicio b-
nuial. La 25 Februar din anul urmtor, fu numit deci

dela Viena acest Micu, cruia i se ceru cu acest prilej s
asculte în cele duhovniceti de primatul Ungariei, sâ-i ie

teolog pe lâng dânsul i s pzeasc strict «Sfânta Unire»1
.

Noul episcop sau, cum se iscliâ însui : «episcop-numiU,

nu erâ mcar clugr, ci un simplu colar btrân care

ddea sperane. Trebuia crescut în toat forma pentru

demnitatea nou ce i se dduse, ca singurului dintre Ro-

mâni care fcuse studii mai îualte de teologie, fie i numai

1 Nilles, p. 497 i urm. ; cf., în toate, Bunea, Episcopul Ioan Ino-

ceniu Klein, Blaj, 4900.
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la Sâmbta-Mare. Mântuind întâiu coala, el trecu la m-
nstirea Sf. Nicolae din Muncaciu, mnstire unit, i dupi

câtvâ vreme, episcopul Ghenadie Bizanie, care izbuli un»

timp s înlture pe Vldica românesc neunit i nerecunoscut

de Guvern Dosofteiu, puind in locu-i peste Românii de acolo

pe fratele fostului episcop Hodermarschi, Procopie *, ii sfinia

ca Inochentie episcop de Fgra, la 25 Octombre 4730, dup
ce Papa se învoise a recunoate pe acest candidat de sigur

puin obinuit 2
. împratul îl fcuse înc din Septembre

1729 baron al Imperiului, ca i episcopul catolic al Ardea-

lului 8
; avea drept s ieâ parte la lucrrile dietei ardelene.

Afaceri ale diecezei i marea afacere a neamului, eroarea

unei nou situaii politice pentru dânsul, ca rsplat a

Unirii, îl inur la Curte pân în 1722. Apru în dieces

numai cas ie sinodul din acest an,— care a fost i unul

din cele din urm ale Bisericii unite, cci, dup sfaturile

teologului, acest aezmânt vechiu se slbi, fiind înlocuit

cu încetul în toate, dup moda catolicilor i dup exemplul

dat i de Patachi, cu un conzistoriu permanent de doispre-

zece protopopi, alei odal pentru totdeauna 4
,—i ca s în-

cerce recunoaterea sa de ctre îndrtnicii schismatici din

Braov, cari îns nu voiau s tie de alt episcop decât de

cel pravoslavnic al Râmnicului 6
.

Vzând c o comisiune numit, dup cererea sa, de Gu-

vern pentru a luâ în cercetare îngustrile de venituri i ;

tgduirile de dreptate ce se fceau, înpotriva diplomelor

date în anii Unirii, clerului românesc alipit la religia cato-

lic, nu face nicîun spor 6
, Micu-KIein — cci diploma de

baronat ii schimbase numele, si de acum înainte el nu se

1 V. Studii i doc, XI r, p. LIV.

2 Nilles, p. 503 i urm.
* Runea, o. c, p. 9.

4 Moldovan, Acte sinodali, II, p. 96; Nilles, p. 520 i urm. Un al'

doilea sinod se ine în 1730 ; Bunea, o. c, pp. 19-20. Al treilea la 1742,.

Acte sinodali Un al patrulea la 1744; v. mai departe.

6 Stinghe, Doc, I, pp. 160-1.

6 Nilles, p. 512 i urm.
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mai iscli altfel decât cu acest ciudat nume nemesc,

—

el merse din nou la Viena ca s struie pentru mulmirea
cuvenit clerului su, dar, în acelai timp, i pentru drep-

turile Întregului su neam românesc, pe care-1 proclam
«cel mai vechiu» în ar, de pe vremea lui Triau înc
stpân pe acele locuri ce s'au dat mai târziu ca «fundus

regius», moie criasc, Sailor \ Rspingerea cererilor sale

•de o a doua comisiune nu-1 fcu s-i piard ndejdea, ci,

fr s ie in seam cât de mult avea nevoie Viena de pri-

vilegiaii Ardealului i cât de puin de bieii Români, aâ
-de muli, dar aâ de sraci, aâ de neluminai i lipsii de
orice contiin a drepturilor i a chemrii lor, el urm i
mai departe la ua Consiliilor împrteti plângeri care în

•curând trebuiau s culmineze în cererea fi de a se face

din Români, incorporai constituional de mult, prin diplom
împrteasc, a patra naie a terii, cu aceleai drepturi de

amestec în Guvern ca i celelalte, mai puin numeroase,

mai nou, mai lipsite de credin, i mai ales czute în erezia

luteran, calvin, unitar 2
. Dieta întreag s^ ridic în pi-

cioare de dou ori, in 1736 i în 1737, pentru a protesta

împotriva obrzniciei fr margeni, a cutezanei neing-

duite din partea Valahilor i a Vldici lor, fie i sprijinit

de Curte. Abia în 1738 se ddu un rspuns la plângerile

lui Klein, i acela aâ încât Românii nu-1 putur primi 8
.

Când, dup doi ani, in locul unui împrat puternic i
;biruitor, stpânind în linite i cu autoritate, Ungaria avu

în frunte o principes tânr, fr experien, amenin-

1 «Toties fata naio prae ceteris in Transilvania constitutis non modo
longe antiquissima, verum etiam nurnerosissimat ; Nilles, p. 519. tNos
enim, tempore Traiani, adhuc antequam naio saxonica Transilvaniam

intrasset, in terra illa regia haeredem egimua integrasque possesiones

.et pagos usquedum possidemus, licet millenis miseriis et variis oneribos,

ntpot* a potentioribus, oppressi... Veri haeredes ia terra seu fundo regio

rsumust ; ibid., p. 528.

2 V. Nilles, p. 519.

8 V. capitalul respectiv din Bunea.
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a din toate prile cu armele de vecini cari se învoiser

de mult pentru a-i împri patrimoniul Habsburgilor, si-

tuaia se înrl pentru episcopul românesc, care ajunsese,

din cap al unei minoriti desprite de datin, conduc-

torul firesc, lupttorul chemat pentru viitorul, pentru dem-

nitatea i cinstea unui neam întreg. Dup ce inu un nou

sinod de obte, la 1742, pentru recunoaterea teologului

Balogh, de curând numit, episcopul trebui s lase iari
dieceza în seama vicariului, «vicarului» din Juc i a celui

din Bia, pentru a deschide din nou lupta la Viena, unde

nu erau urechi pentru cereri aa de drepte, dar cu totul

revoluionare i putând avea urmrile cele mai primej-

dioase pentru interesele austriace. «A patra naie» i uu-
rarea sarcinilor iobgimii româneti, lsându-i-se slobode

cinci zile din sptmân pentru lucrul su, introducerea în

diet a notariului, a celor doi vicari, a teologului, numirea

episcopului ca sfetnic împrtesc, cum fusese doar i Ata-

nasie, figurau in programul lui Klein \ O'nou rspingere

era de ateptat, i ea veni. Data aceasta, se tgdui i di-

ploma leopoldin din 1701. Românii cptar doar ceva

scutiri pentru preoi i dreptul de a înainta în dregtorii.

Episcopului îns Cancelaria-i ddu sfatul s-i numeasc
un agent la Viena i, in loc s mai supere Curtea cu cereri

zadarnice, s-i caute de diecesa lui, in care cptase, dela

17:55 înc, în locul Fgraului i Gherlei, Blajul, vechiu

domeniu al principilor ardeleni, cu îndatorirea de a face

o coal i o tipografie, care nu funcionau înc 2
.

Guvernul împrtesc prsiâ deci pe Inochentie i pe

toi ai si in seama dietei ardelene, i aceasta, ca în 1744,

fcu s se aud strigte de mânie împotriva «Valahilor» osân-

dii la venica lips de drepturi, la venica robie i umilin.

Omul care crezuse in dreptatea ce se afl totdeauna la

Viena, de unde n'o poate smulge nimeni, erâ acum zdrobit

1 Bunea, p. 65 i urni.

2 Nilles, pp. 529, 533 i urm. ; Hurmuzaki, VI, p. 569 i urm.
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<ie înfrângere. Odat ce Unirea ni putea aduce înlarea
prestigiului Scaunului su i dezrobirea poporului româ-

nesc, pe care râvnise s-1 capete întreg pentru Biserica sa,

— din Maramurs, unde se lu la ceart cu Bizantie si

refuz sfinirea urmaului acestuia, Blajovschi, pentru c
nu voia s vie la dânsul ca la un Mitropolit al su \ pân
la Braov, unde crezuse prin înfiarea lui s pont câtiga

pe negustorii din cheiu 2 -, el începu s se îndoiasc de

nevoia teologului strin ce-i sttea in coast i de alte

înoiri, pân ajunse s deplâng poate scderea rostului Bi-

sericii sale, care fusese Mitropolie odat 8
.

O micare se porni pentru ortodoxia prinilor, a buni-

lor i strbunilor, i Vldica fii pârât, poate chiar de «teolog*

i de alii din preajma sa, c are un amestec intrlnsa, c
dup latineasca lui muncit vrea s fac a se auzi la Viena

glasul românesc aspru al mulimilor întrâtate. Fu chemat

s se îndrepteasc, i, dup ce arunc, în soborul extrj-

ordinar din Iunie 4744, vorbe grele, care fur îndat cu-

lese, Inochentie porni, — dar nu numai la împratul, ci în-

dat dela Viena la Papa. De aici se apr, se rug, strui,

pretinse; de aici excomunic el, la 1746, pe teologul iezuit,

in care vedea pe începtorul nenorocirii i pribegirii sale,

pe uneltitorul dibaciu al unei catolicizri depline a Româ-
nilor, pe intrigantul cu dou fee care lucreaz pentru a nu
le se dâ nimic pân nu vor prsi cea mai de pe urm amin-
tire a ritului strmoesc 4

. Apoi afurisenia czu asupra vi-

cariului, a cucernicului vicariu, aspru la posturi, în care
fierbea legume cu uleiu de in, asupra luminatului vicariu

Petru Pavel Aaron (25 August 4747); pe când în urma
lui Ardealul se aprindea de rscoal, asupra creia sutlâ

vântul vechilor suferine i patimi, Inochentie, sftuit ^e

i Studii i <l»c.
f XII, p. liv. Blajovschi se sfinU in vechea mnstire

urnit dela Uniev, unde se tipriser crile lui Dosofteiu al Moldovei.
a Stinghe, Ist., beaearecei Scheailov, p. 146 i urm.

• Nilles, p. 592.

* Sate i preoli, pp. 240—1.
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*

•clericii din Roma, i bolnav de suprare, prsiâ, în Maiu

1751, demnitatea episcopal, pentru a face, odat cu des-

prirea lui definitiv de eparhie, pacea bisericeasc într'insa.

Acolo la Roma se stânse el târziu, la 23 Septembre 4768 \

CAP. 11.

Rscoala împotriva Unirii.

Ortodoxia româneasc din Principate nu avea aplecri spre

lupt, inut fiind în frâu i de frica Domnului ((fanarioi),

care nu doriâ nimic mai puin decât s supere pe împ-
ratul vecin. Maramuranul orb care sttea ascuns în m-
nstirea Uglea 2

, erâ bucuros s nu l\e închis in vre-o m-
nstire, cum cereau dumanii, i egumenii Putnei, cari-i

pstrau legturile cu metohul lor din Moiseiu i cereau s
se respecte acolo ortodoxia, precum ttaicea, în ara noastr

a Moldovii, sânt mnstiri i biserici, i au pace, de-i in
toat rnduiala i dogmele Apusului)) 3

, nu erau câtui de

puin primejdioi. Sârbii, dei se aflau în cuprinsul mo-

narhiei chiar, erau mai neastâmprai i gata de rzboiu

pentru desfiinarea Unirii. înc mai de mult, un episcop

de Cruedol, din prile împrteti prin urmare, Nicanor

Melentievici, rzbtu pân la Braov, unde fcu un

preot, pe care negustorii nu-1 puteau face la Râmnic, de

oare ce locul de episcop erâ slobod acolo 4
. Episcopatul

Inului, doanopolschb, se întrise bine, sprijinit fiind de

1 Cf. i G. Bogdan-Duic, Procesul episcopului Cin in.

2 Studii i doc, XII, p. liv.

3 lbUl. f p. 237, no. xi. Cf. culegerea de inscripii i însemnri a d-lui

Bârlea, in Studii i doc.

4 Stinghe, Ist. bescareeci Scheuilor, pp. 131-2 i urm.; Hermann, Bas
• alte und neue Kronstadt, I, p. 193 i urm.; Stinghe, Doc, I, pp. 173

i urm., 488 i urm.
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toat organizarea militar a Sârbilor, de «ober-câpitan», de

«cpitanii» i ofierii «iGrainei», margenii încredinate pazei

lor. La 172 i, Vldica Sofronie de Ravania, care sttea în

Arad i numiâ dup acest ora mai mare dieceza lui, izbu-

tise a cpta pe protopopul din Cbeti i pe preoii din

cinsprezece sate ; el chem i pe protopopul din Beiu, care

trimesese sol de supunere, pentru a -l pofti la Arad, cu doi

«preoi alei» i doi «oameni dintre mireani», spre a primi

singhelie si numire dela un arhiereu al «credinei celei

pravoslavnice a Besearecii Rsritului, a Ierusalimului», al

«legii cretineti» 1
. Vldica sârbesc liniti pe acei cari

doriau de dansul, spuindu-le, prin scrisori romaneti bine

scrise de duhovnicul Arsenic, c el nu cere alt dajdie, de

la sate i preoi, decât cea obinuit i de înaintaii si*.

Protopopul Bihorului primi s se întoarc la legea vecher

de care se ineau acum i alte sate 3
, i la 1731 Mitropo-

litul Vichentie de Blgrad, atltor la Viena, pentru «conlir-

maie», putea cere, în calitatea lui de <t pravoslavnic Mitro-

polit al Beligradului i a tot cretinescului norod ce s afl

supt stpânirea Mrirei împrteti arhiepiscop iproci»,—i,,

ceia ce trebuia s-i înale autoritatea in ochii Românilor,

superior al eparhiei româneti a Râmnicului,—cerea ajutor

bnesc dela credincioii si din «oraul de Dumnezeu pzit

Marele-Varad [Oradea-Mare] i in varmeghiul biharschi», «de

curând intrai in staulul oilor adevrate» 4
. Vichentie, pe

când avea Scaunul Timioarei i Lipovei, dâduse s-i fac
o crticic de învturi cretineti asupra Sfintelor Taine,

care aparii numai la 1765, in Iai B
. Episcopul de atunci al

Iuului, Isaia, nu-i zicea numai i : de Arad, ci adugiâ la

titlurile sale i pe acela al Oradei, puind-o chiar in rândul

1 Studii 4 (Inc, IV, pp. 80-1, 110. LXXV.

2 lbi'l., pp. 81-2, no. lxx vi.

8 Ardoloanu, II, p. 2i.

* Studu i doc, IV, pp. 83-i, no. lxkix.

* Studii
k
si doc, XUI, pp. 8-9.no. 8: Bibi Itom., U, pp. 164-6, no. 343..
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întâiu *, cu toate c in acest ora sttea, înc dela sfâritul

veacului trecut, un episcop catolic, care lupta din rsputeri

pentru a inea în ascultare i pe Românii din provincia sa *,

cu toate c, în sfârit, de Camillis, apostolul Unirii, izbutise a

cpta adeziunea preoilor din jurul oraului i din tot Bi-

horul 8
. Nici întoarcerea, la 4736, ctre Unire a protopopului

Gheorghe de Beiu, a celui de Orade i a doi ali «arhi-

diaconb nu aduse trecerea întregului inut la legea îm-

prteasc, i neo-uniii trebuir s vad cum supt ochii

lor se adun la Hagymâd, un sobor, al preoilor ce nu

voiau s se desfac de Arad 4
. Se începur aici lupte, care

aduser odat primirea cu focuri de puc, trase asupra

calului su, a episcopului pravoslavnic din Arad 6
.

Cu scrisori dela Sârbi, dela însui Patriarhul Arsenie, se

înfi deci, în clipa când Inochentie Klein trecea prin criza

hotrâtoare, un clugr, Visarion Srai, «sihastrul», pe care

satele româneti din jurul Dobrei, apoi din al Devei i Or-
tiei, în sfârit Slitea, îl primir ca pe un Mântuitor din eresul

pierztor de suflet al legii anemetb. în,sunetede clopote

i incunjurat de pzitori înarmai, dintre ostaii sârbi ai

graniei i dintre erani, el trecu în voie dintr'un loc în

altul, vorbind, între multe altele, cu i, mai ales, fr
rost, de drumul greu la Ierusalim pe care-1 face, la Ieru-

salimul credinei celei sigure i drepte. Purta icoane

prinse de comanac i spunea c adesea Maica Domnului i

se arta pentru a-i da învturi i a-i face proorocii 6
. Gu-

vernul se înspimânt de urmrile pe care putea s le aib
propaganda lui, i Sârbul, care vorbiâ îns foarte bine ro-

mânete, oprit de a merge mai departe, perl de supt ochii

i lbid., p. 84, no. lxxix.

2 Ardeleanu, 11, pp. 21-2.

« lbid.

4 Nilles, pp. 525-6. no. iv.

6 Ardeleanu, JI, p. 25.

6 Nilles, p. 558 i urm.

9
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acelor cari crezuser c prin el îi vor curai sufletele de

vina cea grea ce fcuser ascultând pe preoii unii i fiind

de fa la slujba lor 1
.

Dar micarea pornise acum, i nu se putea opri aa de

lesne ca drumul spre Ierusalim al clugrului sârbesc. înc

din 1741, negustorii sibiieni nu voiau s tie de preoii din

Bungardul vecin, cari se plâng episcopului Inochentie : «cum

am li spurcai, aa ne in, pentru c sântem uniiab ; fceau

sfetanie dup ei i apoi liturghie, în acest lca pe care-1 cre-

deau profanat 2
. Efemeriul, preotul companiei greceti, din

Sibiiu era un clugr din Atos, care aducea din ara-Româ-
neasc deosebite cri «schismatice» i era socotit c înteete

lumea împotriva Unirii 8
. Slitenii vecini erau privii ca ap-

rtorii cei mai îndârjii ai ortodoxiei 4
,
i clugrii dela Por-

ceti, la vam, dela Arpaul fgran, dela Scoreiu sânt

pârâi ca uneltitori primejdioi *. i în alte locuri, starea de

spirit va fi tot aceiai.

Plecarea lui Inochentie ddu astfel semnul unei adevrate

rscoale cu caracter religios. Din Roma, el numise în locul

lui Aaron, vicariul-general înlturat pentru necredin, pe

protopopul din Balomiri, Nicolae. Acesta priviâ Unirea ca o

msur politic numai, care se dovedise greit. Silit de Gu-

vern s plece, el trecu munii, i fu primit foarte bine de

Grigore-Vodâ Ghica, Domnul muntean, care-1 fcA egumen
la marea mnstire din Arge*. Fiind aproape de hotar, el

nu pierdu niciun prilej ca s îndemne la lupt pe Arde-

i V. monografia pe care d. Gh. Bogdan-Duic a consacrat-o lui Vi-

sarion; 1896. Un fals cepiscop pe Ierusalim» urm apoi, venind dia

Moldova; Bunea, p. 172.

a Studii i doc, XII, pp. 41-2, no. lxxvii.

» lbid., pp. 52-8, no. xcix.

4 Bunea, p. 194 i urm.

6 lbid., p. 195.

« Hurmuzaki, VI, p. 602.
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lenii lui, i, pentru a lovi împotriva Unirii, el merse pân la

Petersburg, la împrteasa Elisaveta, care tot pe acest timp

fcu din nou, cu cheltuiala ei, biserica Sf. Nicolae din chei *,

i care, aliat a Mariei-Terezei, interveni de fapt, prin am-

basadorul ei, pentru a se opri orice prigonire a ortodoxilor,

de aceiai lege cu dânsa.

Acum, in toate satele româneti aproape, eranii chemau
pe «epiocopul lor», despre care înelegeau c sufere, cine

tie pe unde, pentru dânii. în zdar trimese Guvernul,

jh ntru a-i liniti, pe episcopul de Muncaciu, Olavschi, care

fu primit solemn de Iezuii la Cluj, în cele d'intâiu zile

din anul 1746, merse la Mntur, fu salutat românete de

un Iezuit ungur, fcu, împreun cu protopopul i o seam
de preoi, slujba Bobotezei, in sat i inu chiar un sinod

Jocal 2
. El prezida mai târziu i un sinod de obte, care

ceru privilegii pentru cler i întoarcerea lui Klein in die-

cez 3
. Tinerii Români întori dela Roma, unde învaser

cu banii diecezei, Grigorie Maior, Caliane, Cotore, nu vedeau

nici ei alt mijloc de a potoli tulburrile. Când cancelitii

•Camerei mergeau prin sate cu asigurarea scris a împ-
rtesei c nu e silit nimeni la schimbarea Unirii in lege

«nemeasc» ori a Neunirii în Unire 4
, nimeni nu voia s-i

cread. Dac în prile Bistriei se cerea stenilor s jure

cele patru puncte, ei treceau in Moldova, precum din pr-
ile Sibiiului, unde mai toate satele româneti erau impo-

triya Unirii B
, ori ale Sas-Sebeului, lumea, îngrozit de zvo-

nurile ce umblau, pribegia in ara-Româneasc 6
. Dac au-

* Pe lâng Sate i preoi, Stinghe, Istoria besearicei cheailor,

I, p. 219.

* Nilles, pp. 572-3 ; Bunea, p. 193 i urm.

* Bunea, pp. 245-6 ; Apendicele I.

4 Nilles, pp. 574-6 ; Sate i preoi, pp. 245-6.

« Bunea, p. 200.

« Ibid.
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toritatea încerca s se amestece, gloatele Indrzniau s lo-

veasc pe cei ce luau aprarea preotului unit, pus pe fug 1
.

De o Înbuire cu armele prin miliie nu putea s fie

vorba : omul birnic era scump pe atuncea, i i se iertau

multe, chiar dac era numai un «Valah». Catanele fur în-

cvartirate prin sate numai pentru paz i oprirea de turbu-

rri nou. Dar oastea erâ cerut aiurea : dup mântuirea

rzboiului pentru motenire, trecur numai câiva ani de

linite nesigur i apoi, la 1756, începu aâ-numitul rzboiu

de epte ani. Ardealul trebuia potolit cu încetul, fcându-se

i oarecare concesii, nefiind aceasta o vreme potrivit pentru

asprime.

Cci de Unire se desfcur acuma Braovul i toat ara
Bârsei, cea mai mare parte din satele Secuimii, care-i luau

antimise dela episcopii de Roman, Sibiiul, cu satele încunju-

rtoare— în frunte Silitea i Rinarii—
,
inutul Sebeului

Ssesc, prile Solnocului i Dobâcei *, unele pri hegane,

în care preoii ascultau de egumenul-Vldic dm Sil vas, care

mnstire veche erâ unul din centrele revoluiei religioase *
r

anume sate din prile Blgradului, înrâurite, de bun
seam, de clugrii dela Rmei, — în sfârit grania toatr

i, pe lâng dânsa, cele mai multe orae, unde, prin avere

i dibcie, stpâniau Grecii din Compahie. Asigurrile pe

care le ddur în 1750-1 eranii, supt înrâurirea conving-

toare a miliiei aezate prin casele lor — un fel de drago-

nade austriaca în Ardeal, ca acelea pe care le întrebuina

Ludovic al XlV-lea, regele Franciei, împotriva calvinilor

si, aducând, nu convertirea, ci trecerea lor în Germania —
nu pot avea nicio însemntate; peste puin vreme aa-
ziii întori la Unire îi fceau cruce cu groaz la vederea

i Bunea, passim.

* Bunea, p. 203.

» Ibid., p. 217.
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ÎNTEMEIAREA EPISCOPnLOR NEUNITE IN ARDEAL 133

la vederea preotului unit i n'ar fi clcat pentru nimic in

lume in biserica legii sprijinite de Cârmuire 1
.

,

CAP. III.

Intemeiarea episcopiilor neunite în Ardeal i la

Oradea-Mare.

înc dela 12 Iulie 1748, pentru a nu pierde cu totul pentru

<iatolicism pe Românii din prile Orzii, Guvernul fusese

silit a le da un episcop unit anume pentru dânii, i fusese

foarte bucuros c poate gsi pe un Macedonean care pri-

mise dogma roman, pe Meletie Covaciu, care fusese mai

în urm paroh la Dioszeg; pentru a nu se mai crea o die-

cez unit a Românilor, Meletie fii fcut episcop in par-

tibus, de Tegea, dându-i-se numai sarcina de a administra

in aceste locuri *. Va fi fcut si el ca si Klein novitiatul luisa a

<le clugr la Muncaciu, al crui episcop îl i consacr la

-1750 8
. Se intitula «dinu mila lui Dumnezeu i Scaunului

ApostoHce3cu arhiereu sfintei Biserici Rsritului Orezi-Mari

i alu Biharu varmedi, Grecilor, Rumânilord i Ruilor, i-

prucb 4
, dar, de fapt, înc din 1752-3 Ordenii li smulser

cea mai mare parte din noua sa diecez 6
; Sinesie cltorise

cu oaste de neamul su, care ajuta s-i deâ un prestigiu

deosebit i o nebiruit putere de convertire. Comisiunea tri-

meas fie Curte gsi c numai opt sate mai vreau s tie de

Mrletie. Silinile lui la Viena de a-i cpta o bun organi-

zare a diecezei rmaser zadarnice : între ortodoxia cuceri-

toare a lui Sinesie i între bnuitorul i exclusivistul cato-

i Cf. Buaea, pp. 255-6.

2 Cf. NiJles. p. «03 i urm.

* Ardeleanu, l. c.

* Studii i doc, XII, p. 295
f
no. 1.

* Ardeleanu, L <:.
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134 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

licism al episcopului latin de Oradea-Mare nu se afla loc

pentru dânsul. La moartea lui Meletie, în 1770, Roma nici

nu voi s-i dea un urma. Se numi doar, la 5 Novembre

1775, un sufragan român al singurului episcop ce putea 6

în Orade, cel romano-catolic, i acest sufragan, Moiae Dra-

go,— sau, fiind neme, Dragoi,— din Turda, fost paroh în

oraul unde avea acum puterea episcopal, cpt în sfârit,

la Novembre 1777, situaia nou de episcop unit al Orzii x
;

el fu sfinit de noul episcop ardelean, care venise dup Klein

i dup fostul vicariu Aron, Grigore Maior, tânrul teolog

din anii 1750. Bine druit cu venituri,— împrteasa-i ddu
întinsul i mnosul domeniu al Beiuului—, epfecopia cea

nou ajunse cea mai bogat din câte le aveau Românii de

orice confesiune.

înc din 1751, anul renunrii lui Klein, umbla printre

Români o scrisoare neiscâlitâ, care-i îndemna s-i cear
episcop neunit, adevrat ortodox. «Din toate satele s mer-

gei la guvernator i s rspundei c nu voii s avei

episcop unit», i le se spunea anume c, dac nu vreau s
ajung «Nemi», trebuie s-i cear un episcop dela Carlovr

vatra pravoslavniciei celei mai adevrate. Dac strâng un

galben de fiecare sat i nu merg cu «mâna goal», fie si-

guri c vor izbândi *. Poate c scrisoarea, care vorbete de-

struini la «ua împratului», veniâ dela Trrmeii la Viena

ai neunitilor din Scaunele Sibiiului, Miercurii, Sebeului

Ssesc, Ortiei i Dobrei, cari plecaser la împrie în

1749 8
.

Deocamdat nu putea d vorba de îndestularea unei ce-

reri aa de îndrznee. Dar rzboiul, greul rzboiu pe care-l

purta împrteasa, fcu minunea de a cpta Românilor

neunii un Vldic. înc din 1759, dup recomandaia lui

i Ardeleanu, l. c.

2 Nilles, pp. 601-2 : Ardeleanu, L c, pp. iOI-2v

* Bunea, p. 250.
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Kaunitz însui, a marelui ministru austriac, se ddu grija

pstoririi acestor oi rtcite unui pstor de încredere, care

nu le putea aduce înapoi la vechea turm, dar trebuia s le

împiedece de a se risipi prin vecini. Aceast grea misiune

se încredina lui Dionisie Novacovici, episcopul Budei i al

Câmpilor Mohaciului, care ajunse astfel, nu Vldic al Ar-

dealului, ci numai Vldic in Ardeal *.

Instalarea lui Dionisie, cruia nu i se putea da mcar o

reedin, nici atribui venituri, ar mai fi zbovit, dac, din

satele româneti, hotrâte a-i pstra legea veche, n'ar fi

rsrit «sfinb de felul lui Visarion Srai, pe care poporul,

ce ridicase cruci în amintirea lui, la margenea drumurilor

pe unde trecuse, nu-1 uitase înc. Astfel preotul Ioan

Molnar începu sî> predice la un bâlci u, în versuri improvi-

zate 3
. Iar peste puin, în 1760, conducerea micrii o lu

un alt preot îmbrcat in haine erneti, ducând cu el <>

fals carte împrteasc «pentru alungarea preoilor unii,

având în juru-i straja i dup dânsul un alaiu potrivit cu

sfinenia». Episcopul cel nou al uniilor, ales In 175w
2, fugi

din Sibiiu înaintea tenuiilor rsculai, cari-1 ameninar si

în Blaj 3
. Preotul rsculat, Sofronie, avea fr îndoial i

el legturi cu Sârbii, i se zicea : «vicar al Sfiniei Sale dela

Carlove» 4
. Puterea duhovniceasc a fanaticului, care nu

era lipsit de oarecare arlatanie naiv, ajunse aâ de mare

în tot Ardealul, încât Curtea trimese, în 1761, pe gene-

ralul Buccow, ca s fac pace. La 6 April, Românii din Sibiiu

îi cerur un episcop, ori mcar alipirea bisericeasc a Ar-

dealului la Garlov, neindrznind s pomeneasc numele

Râmnicului, care se afla în ar strin, «la Turci», iar

1 Hurmuzaki, Doc, VII, pp. 19-20, no. xvm ; Fragm., II, p. 159

i urm.
2 Petru Maior. Ist. bisericeasc, p. \\\ i urm.
8 Sate i preoi, pp. 252-3. Gf. mai ales Buuea, Petru Paul Aaron,

Blaj, 1902.

4 Studii i doc, IV, pp. 86-7, no. lxxxii.
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înc din 10
/ai Mart, Sofronie tia c s'a dat voie de via

în ortodoxie pentru Românii în Ardeal i c «maica» împ-
rteasa a trimes i un «arhiereu pravoslavnic» 1

. Cerea îns,

cu acest prilej, pentru popii pravoslavnici, acele privilegii

care nu se aduceau la îndeplinire pentru preoii unii, ai

legii pe care o voia i era gata oricând s o apere împria.
Cpt numai asigurarea c preoii, dându-i poria dom-

nului de pmânt, ca mai înainte, vor fi scutii, poate, de

«darea pe cap», i întiinarea c Budanul le-a fost dat de

Vldica i trebuie s-1 asculte. Cu o proclamaie ultim în

acest sens, cu o audien la generalul i cu daruri din partea

acestuia, se mântuie cariera acelui care iscliâ acum numai

«popa Sofronie de rit grecesc, neunit, din Ziatna, dup orân-

duirea bisericii Ierusalimului!) 2
. Temându-se de urmrile

faptelor sale, el trecu în ara-Româneasc, la Râmnic i

apoi la Argeul lui Balomir 3
,
pe când «norodul» îl atepta

înc mult vreme «cu dragu» 4
. La 11 Iunie, Dionisie era

prezintat solemn la Braov, cu miliie i osp, în biserica

Sf. Nicolae, cea înoit de împrteasa Rusiei 6
.

înc dela 28 Decembrie 1761 avem o scrisoare ctre
acest nou Vldic din partea lui Grigorie de Râmnic, ur-

maul lui Climent— dela 8 Maiu 1749 — , care episcop oltean

ii zice : «pururea întru Hristos frate dorit», îi vorbete de

«datoriia cea freasc i unirea credinii i a dragostii», de

episcopia sa, dela împrteasa, asupra «neamului rumnesc
neunit lcuitori Tranzilvaniei», de «bunele tocmiri» ce a

fcut, i-i trimete dou exemplare dintr'o carte cu biogra-

fiile arhiereilor i «împrailor» sârbi, tiprit la el, în

Râmnic, de alt «frate» sârb, Sinesie din Arad, dumanul
cel mare al Unirii. Grigorie cere s i se ierte hirotonisirea

1 Sate i preoi, p. 254 i urm.

2 lbid., p. 361, nota 1.

* Studii i doc, IV, pp. 93-4, no. lxxxvii.

* lbid.

* Sate i preoi, p. 261.
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fiului unui vechiu prieten al su din Rinari i ddea'

astfel asigurarea c de acum înainte— odat ce Ardealul

are un episcop ortodox— el nu se va mai amesteca în hi-

rotonii pe acolo, al cror drept îl are Dionisie singur 1
. In

4763, Grigorie mai struie pe lâng vecinul su pentru un

Blgrdean care fuse3e i pân la «rposata întru fericire

Elisavet Petrovna, marea împrteas a toatei Rosiia», Ni-

codim*, ajuns egumen al Bistriei 3
.

Pe acel timp Guvernul, oprind cu groaznice ameninri
«migrarea peste muni lu cele mai aspre msuri împotriva

vechilor tovari ai lui Sofronie, ca protopopul Simion din

Blgrad, învinuit c a dat de veste apropiata întoarcere

a tulburtorului, cu Ttari. Se îndârji prigonirea celor cari

mai aveau legturi cu Românii de dincoace sau cu clu-

grii ale cror mnstiri fuseser date jos fr cruare,

iar ei, în cea mai mare parte, aruncai peste hotare. Cu
durere i mânie cei dela Râmei spuneau în pisania lca-

ului lor c dd'intâi au fost zugrvit... in zilele lui Matiia

Crai, v leatu 6879 [1486- 7] » i însemnau pe o carte biseri-

ceasc muntean, pe care tiur s o ascund : «cându au

stricatu necredincioii mnstirea dela Râmei i cea dela

Geoaglu, la ani 1762, în Avgustu 23, într'o zi Sâmbt,
spre perirea lorii» 4

. La Prislop, la Silva, mnstire pe care

Petru Pavel Aaron o ajutase i sprijinise pân în 4759

•chiar — când se drâm chiliile, izgonindu-se clugrii,

cari fug la Sibiiu, — unul din ei plânge sfâritul vestitei

obti, care dduse Ardealului pe cel d'intâiu Mitropolit, i
Înfiereaz in actul Unirii partea lui în adevr duntoare

:

...S se rsneasc
De fraii din ara-Româneasc
i din ara Moldoveneasc, —

i Studii i doc, IV, pp. 87-9, no. lxxxiii.

a lbid., pp. 90-d.

» Sate i preoi, p. 268. nota 2.

4 Studii §i doc, XIII, pp. 158-9, no. 10.
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138 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

frai cari, din nenorocire, nu sânt destul de tari caIrai cari, din nenorocire, nu 8

opreasc asemenea jafuri profane

Am ateptat s vie de pAm ateptat s vie de peste murite,

Fiii mei români, s ne ajute,

Dar eara lor erâ cotropit,

De Turci i de Greci jfuit K

CAP. IV.

Noua tipografie a Bisericii unite.

Se poruncise i oprirea total a crilor româneti de

slujb. în sfârit tipografia, atât de mult timp ateptat t
pregtit, se orândul la Blaj, în rândul intâiu pentru ca

preoimea unit s nu mai trebuiasc a alerga la tipri-

turile pline de eresuri i însufleite de spiritul shismei ale

Vldicilor notri. La 1747 înc, tipografia putea s lucreze,

în mnstirea Sf. Troie, i un meter muntean, Dimitrie

Pandovici, ddea în tipar porunca prin care se opriau banii

turceti 8
. La 1750 se public aici «Floarea Adevrului*, o

carte de polemic adunat de însui episcopul i clugrii

din jurul su, pentru a lovi în dumanii dogmei i ai Bi~

sericii sale, prând totui c propovduiete numai «pacea

i dragostea de obte» 8
. La 1753, tot pentru luminarea

credincioilor, Aaron tipriâ un Catehism, care ieiâ din

nou supt titlul de învtur cretineasc la 1756, iar în

1757 i latinete, cu dedicaii ctre mari dregtori influeni

ai Ardealului. în acelai an 1753 se ddea i cea d'intâiu carte

de slujb, Strastnicul, care nu fusese tiprit înc dincoace

i Ist. Ut. rom. în secolul al XVUI-lea, II, pp. 158-61. — Pentru dis-

trugerea mnstirilor, Bunea, o. uit. cit. Pentru a celor din Plosca i
Gioagiu, care aveau i coli, v. Sate i preoi, p. 274.

2 Studii i doc, XII, p. 46, no. xci.

8 Bibi. Rom., II, p. 113. E pomenit i in plângerea clugrului
din Prislop ; Buciumul, I.
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(reeditat Ia 1773). Liturghiile bljene sânt din 1756 (reti-

prite, cu adaus, la 1775), iar Molitvenicul, lucrat, de ua
fugar din Oltenia, Ioan Râmniceanul, din 1757. Acaftistul

din 1763 (reeditat la 1774), Psaltirea, din 1764 (nou ediie

la 1780), Evanghelia, din 1765 (retiprit la 1776); Polus-

tavul iese a patra oar in 1773. O ciudat Cazanie cu

litere latine i ortografie ungureasc, tradus pentru «con-

siliaria» Margareta Tomeian i tiprit de David Bir6 Pia-

ristul, e din 1769 l
. Atanasie Rednic, urmaul, dela 1764, al*

lui Aaron, aveâla îndmân pe Sandu Ierimia tipograful ie-

ean i pe Petru Popovici Râmniceanul. Urmeazul Orolo-

ghiuldin 1766 (a cincea ediie, 1778), Apostolul din 1767, Ca-

tavasierul din 1769 (retiprit la 1777). Tocmai la capt,

apare Octoihul din 1770. Triodul nu s'a dat.

La 1777 Grigorie Maior, episcop din 1772, public Arhitra*

t%con
y
tradus din grecete, «slujba arhiereasc», intr'o crticic*

de 44 de pagini,—noutate între crile de slujb ale Românii» »r.

Un Sibiian, Petru, lucra in 1759 Ia Pâstoriceasca datorie, o en-

ciclic a episcopului, în cuprins ins de 159 de pagini, pe care

o întregiâ, la 1760, el însui, prin Pâstoriceasca poslanie sau

Dogmatica învtur, rzimat pe cunoaterea unui mare-

numr din crile sfinte i bisericeti, tiprite mai de mult,

ale Românilor; iar Cotore, acum «vicariu», prin Cartea

pastoral din acelai an. Pe aceast calo se urmeaz i mai

departe 2
, dându-se la 1761, In latinete i românete, «Ade-

vrata mângâiere* (Epistola consolatoria), iar la 1762, iari

în cele dou limbi, o scriere a episcopului despre «Sborul

dela Floreniia», al vechii Uniri din 1439, iar operele lui

Ioan Damaschin — privit ca sprijinitor al dogmei catolice—
iese la 1763, numai in limba latin. Seria se închide atunci:

niciunul dintre episcopii urmtori nu mai dau asemenea

i Cf. Bibi. Rom., II, pp. 491-2. Retiprire, Buda, 1799.

2 Pentru o închinare latin a tipografilor ctre episcop, v. Studii i
doc, XII, pp. 10-4 ; Bibi. Rom., 11, pp. 453-4.
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opere de teologie i învtur înalt* pân^la VJdica Bob,

în 4784.
• <\ * • -. \ i

Cum se vede, pentru lucrul crilor liturgice, cu ajutorul

meterilor de tipografie dela noi din ar i pe temeiul tra-

-ducerilor fcute de Damaschin al Râmnicului, i-a trebuit

noii Biserici unite nu mai puin de douzeci de ani, in trei

episcopate ce se urmeafc. Geia ce pornise Aaron, întemeie-

torul mnstirii Sf. Treime, al mnstirii sale proprii, al

«colii de preoie i pentru popor, al colilor mai înalte— în'

4754 a
, fu continuat de Rednic i mântuit abia de Grigorie

Maior. Certele ce izbucnir dup moartea lui Aaron, când

unii voiau pe Klfcin, adus înapoi din Roma, iar alii pe

Maior, cu care alesul Rednic avu necontenit de lucru, ne-

înelegerea venic a acestuia— al doilea Atanasie — cu c-
lugrii-canonici din mnstirea sa, retragerea lui, silit de

Guvern, în 1782, rivalitatea între Scaunul din Blaj i cel,

•din Oradea, unde nici Dragoi, nici urmaul su, fostul vi-

cariu ardelean Ignatie Darabant (dela 4788), nu ajutar nici

la întrirea Unirii, nici la înzestrarea Bisericii unite, care

se feriâ de orice atingere a shismaticilor din Principate, cu

.crile trebuitoare slujbei. Pân la isprvirea acestei lucrri

Întregi, clericii ardeleni unii trebuir s se Îndrepte tot la

obinuitele tiprituri muntene, oricât de mult le-ar fi oprit

•Cârmuirea. Le întâlnim pe acestea tot aa de adesea în bi-

sericile de peste muni, ba chiar mai adesea decât ediiile

bljene încuviinate de Vldic i ««cei mari» i cercetate

de aproape, în ce privete dogma, de teologul care se pstr în

preajma episcopiîor pân la desfiinarea Ordinului Iezuiilor.

Cât privete pe Novacovici, un episcop ca el, necunos-

ctor de limb, de ar, de oameni, dezgustat de o situaie

•care-1 fcea s rezideze într'o csu terneasc din Rsi-

1 Scurte rspunsuri despre Unire, fn 1780; Bibi. Rom., II, p. 253,

*io. 431.

2 ht. Ut. rom., II, p. 69.
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nari 1
, s primeasc jignirile lui Aron unitul i s-i aud,

fiind Sârb, Ra, porecle ca acelea de «ra» i «roiu» ; un om
btrân i bolnav, lipsit de autoritate, îngrozit de halul moral

al unui cler ce se inea de bti i petreceri, i de furia ce

fcea s se ciocneasc necontenit neuniii si, cari-i cereau

scutul, i uniii, pe cari din porunca Guvernului era dator

s-i crue, s-i curteneasc . i lingueasc, — n'aveâ rgaz
nici bani, nici voie, i nici priceperea s lucreze cri. Se-

cretariulsu cel d'intâiu a fost Vasile Miroliub, Sârb care tia

românete, i aducea crile din Râmnic, dei nu le plâtiâ *

;

urmaul lui e acum Braoveanul Dimitrie EustatievicL

E fiul preotului Eustatie dela Braov 8
, scriitor, crescut în

Chiev, in cea mai stricti ortodoxie, traductorul «îndrep-

trii pctosului*, care se tipri cu cheltuiala episcopului de

Timioara, i pentru credincioii din dieceza aceluia, la lai

;

avem dela acest harnic prelucrtor o sum de lucrri de ca-

racter religios i moral, «Economia lui Florin cel mare», o

parte din Analele lui Baronius, tlmcite de preotul brao-
vean tefan, «Izvoadele pentru lucruri de obte i de chilin,

în scrisori de multe chipuri». E i alctuitorul unei gra-

matice româneti, cerut de Constantin Mavrocordat, Domnul
muntean; e apoi îndemntorul unui Radu Tempea, unui Radu
Duma i altor dascli i crturari bisericeti ai Braovului.

A stat toat viaa lui în cele mai strânse legturi cu Rusia,

în care el învase coala lui Petru Movil, «Academia Mo-
ghil-Zoborosian», i cu ara-Româneasc, de unde vor fi

intrat slobode toate crile 4
. Vedem pe dasclul din Bl-

grad, Ion, mergând peste hotar, dup cri, la Munteni, în

1763 B
,
pe preotul Isaia din Apoldul-Mie, fcând acelai drum

pentru acelai scop, pe tipograful Dimitrie Lctu, un Ar-

delean, viind din Bucureti cu Evanghelii, Molitvenice, Ca-

1 V. Near^ul românesc în Ardeal, i ara- Ungureasc, p. 181.

2 Studii i doc, IV, p. 91, no. lxxxv.

* V. Braovul <i Românii, tabla.

4 Ist., Ut., rom., II, p. 271 i urm. ; Braovul i Românii, p. 318.

s Studii i doc, IV, pp. 93-4, no. lxxxvii.
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—

tavasiere, Ceasloave, ba chiar cu exemplare din noua ediie

româneasc a lui Simion de Tesalonic, pantru desfacere 1
.

Cu toate c Sârbii dela Carlovi i cei dela Arad ravniau

înc la Biserica neunit din Ardeal, viind episcopii lor pân
Ja Hlmagiu pentru a smomi, cu toatec impriau antimise

ale «vicariuuluto lor Sofronie*, care se afli in 1769 lâng

Ruii ce intraser in Bucureti i mai tri inc pân dup
1774 8

,—Ardealul rmase alipit, in ceia ce privete pe Ne-

bunii, de episcopia sârbeasc a Budei, i, dup moartea lui

Dionisie Novacovici, alt Sârb, Ghedeon Nichitici, lu, la

1783, i grija satelor ardelene ce se ineau de ortodoxie:

p bun parte dintre preoi, — i acel din Blgrad 4— , se

sfinesc i supt acesta în ara-Româneasc. i supt el, ca i

«pân atunci, supt înaintaul su, bisericile întrebuinau i

mai departe crile ieite de supt teascurile din Râmnic,

iBucuresti si Iai.

Pân la începerea unei ere nou în viaa bisericeasc a

iRomânilor, ctre sfâritul veacului, prin micarea de îndrep-

tare a Putnenilor, prin marea micare de inoire a Paisie-

nilor, prin mântuitoarea rspândire a ideilor din coala ar-

delean, — r< ceste cri reprezint partea cea mai intere-

sant diu cele ce se cuprind în viaa deosebitelor Biserici

ce au în seama lor grija duhovniceasc a neamului.

1 Sate i preoi, p. 267 i nota 2.

3 lbid., p. 274 i urm.
• Gen. Cant., pp. 160, 177 ; Hermann, l. c., p. 257 i urm. ; Sate fi

preoi, pp. 282-3.

* Studii $i doc, XIII, p. 33.
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CAP. 1.

Biserica muntean in epoca Mitropolitului Grigorie.

In ce privete Biserica principatului muntean, ea nu se

dezvolta în alt privin decât in a publicaiilor. în Bucu-

reti, Mitropolitul Neofit, care a scris un tratat despre mi-

ruire ctre Constantin-Vod Mavrocordat i a redactat vizi-

taiile sale pastorale din 1746-7, ultima în grecete 1
, îi

mântu ie în linite pstoria i las ca urma al su pe alt

Grec, Filaret*. Numai la 28 Iulie 1760, un Român, Gri-

gorie, fost eclesiarh al Mitropoliei i episcop al Mirelor (in

1740), ieâ Scaunul Ungrovlahiei,— om fr mult crtu-

rrie, dei învase la coala greceasc împreun cu Da-

ponte a
, dar cuminte i evlavios 4

. Avu i o parte în viaa po-

litic a terii, dar numai ca membru fr însemntate al

Divanurilor, fie c se ducea în Rusia cu cererile boierimii

i clerului, în 1770, ori c mergea în Ardeal s cear a se

trimete înapoi la tatl lor beizadelele fugare *. Erâ un om
de moravuri bune i simple : îi plceau cronicile i, spune

i Bis. ort., II-III, XIV, p. 654 i urm. ; 748 i urm. ; Papadopulos-

Kerameus, 'I«p. Bt6X., IV, p. 89.

* Rev. teol., III, p. 373 ; Bis. ort., XV, pp. 263-4.

• Erbiceanu, Cron. greci, p. 413.

4 Sulzer, UI, p. 500: tein ungelehrter, sehr alter, aber ehrwurdiger

Prlati.
5 Vcareseu, în Papiu, Tezaur, II, p. 288; Hurmuzaki, Doc, VII, pp.

343-4, no. 200 : Fragmente, V, p. 446 i urm.
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146 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

la 1785, eclisiarhul su, «la mas, în loc de vorbe, poftiiâ

cetanie» *.

început într'un rzboiu, Cârmuirea lui Grigorie se mân-

tuie in altul. La ese ceasuri de sear din 18 Septembre

1787 *, el se stânge, i, în ziua de 9 Octombre, Cozma de

Buzu, arhiereu de moda veche 8
, îl ieâ locul, prin alegere

i cu obinuita întrire din partea Patriarhului de Constan-

tinopol. în cursul unui al treilea rzboiu, Cozma moare, la

12-3 Septembre 1792 4
,
i, la 23 din aceiai lun, Filaret,

de Mire B
, apoi de Râmnic, vicariu al Ungrovlahiei în 1775 6

,

om sfânt, care cerea lumii s cânte «catavasii i irmoase,

iarii nu cântece curveti i drceti» 7
, Grec, trece în locul

lui,—înlturând pe ucenicul lui Grigorie, Grigorie al Sidei,—
în împrejurrile obinuite 8

.

Sttu abia un an; primise în Oltenia cu toat cinstea pe

generalul austriac Enzenberg, ca s-i rzbune c Mavro-

gheni, Domnul de acelai neam cu dânsul, cruia Turcii îi

dduser ara pe mân în aceti ani de primejdie pentru st-

pânirea lor la Dunre, îi luase cu sila prea muli bani, i-1

surghiunise la Craiova 9
. Bnuit de Domnul, foarte credincios

Turcilor, pe care-I cpt Principatul muntean la începutul

anului 1793, Alexandru Moruzi, Filaret al IMea demisioneaz

în Septembre 1793, fcând loc lui Dosofteiu Filitis din Ianina,

—

fost egumen în Bucureti, la mnstirea Sf. loan 10
,
i episcop,

i Ist. Ut. rom., I. p. 522 i nota 3.

2 Melchisedec, in Rev. p. ist., arch. si fii., voi. V, pp. 148-9; Buciu-

mul, I, p. 444.

8 La Buzu dela 4 Septembre 1764, dup ce fusese protosinghel Ja

Mitropolie ; Cipariu, Acte i Fragmente, p. 226 i urm.; Cbnd. Sfânt,

p. 239 i urm.
4 Ist. Ut. rom., II, pp. 370-1.

6 Cond. 8fant, pp. 225-6.

« Sulzer, III, pp. 499-501 ; Cond. Sfânt, p. 229.

7 Bibi. Rom., II, p. 477, no. 355.

8 V. articolul mieu despre dânsul, în Conv. IU. pe 4904.

» Ist. Ut rom., II, p. 370.

w Cipariu, l. c. ; Cond. Sfânt, p. 249.
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dela 11 Octombre 1787, în eparhia Buzului,— ales la 11

Octombre,— i lsând acestuia o mare datorie 1
.

O rud a lui Dosofteiu, care scrie numai grecete, in toate

scrisorile lui, Costandie, li urmase la Buzu *. Cum vom vedea,

prin Partenie de Râmnic, i a treia diecez a erii-Româ-
neti o avea la aceast dat un Grec.

Râmnicul pstrase îns mai bine pân atunci datina Vldi-
cilor români, la cari Unea boierimea oltean. Când Climent îi

ls câ^ja, prin actul de «paretesis» din 8 Maiu 1749, pentru

a se face schivnicul Cozma, — ucenicul su, deci alt cleric

din coala lui Damaschin, Grigorie, egumenul Coziei, viito-

rul Mitropolit, fiu al lui Gheorghi Socoteanu — , îi ieâ locul 8
.

A fost, nu numai un bun Român, scriind numai româ-
nete i bucuros s deâ neamului su cât mai multe cri
pe care s le îneleag, dar i unul dintre cei din urm
arhierei cari încercar, luptând împotriva Grecilor, a cror
putere se mria necontenit în conducerea Domniei, dac un

in cârmuirea terii, s dea Bisericii rolul politic pe care-1

avuse odinioar. Supt Constantin Racovi, Român numai

cu numele, el se înelese pentru o aciune de opoziie cu

btrânii boieri de ar Constantin Dudescu i Barbu Vc-
resc u i, in fruntea boierilor Craiovei, el merse cu pâra pân
Ja Adrianopol. Grigorie smulse astfel lui Racovi concesii

întinse: gonirea epitropului Domniei, Postelnicul Geanet,

«i a altor sftuitori nesuferii boierimii româneti, trimeterea

la Constantinopol, fie i înlocui, ce îngduia mare înrâurire,

de capuchehaie, a vestitului Stavarachi, cumnatul lui Geanet;

numirea a doi boieri români pe lâng acest reprezintant al

Domnului i desprirea între Vistieria terii i a Domnului,

care trebuia s conziste numai din vmi, ocne i un vr-
sâmânt de 3.000 de pungi pe an.

1 Ist. Ut. ron., II, p. 371.

2 [j& 18 Octombre : aceleai izvoare.

5 Istoria ej>arcfiiii Ham tt icul ui, p. 141.
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în acelai timp, se prevedea i scoaterea Mitropolitului

Filaret, ca unul ce era strin— se imitau deci împrejurrile

moldoveneti din 1750, — i punerea în loc a lui Grigorie

însui. O solie, alctuit din Mihai Cantacuzino, viitorul

Ban, general rus i scriitor, i din epitropul mnstirii f
spitalului Sf. Pantelimon, Sandu Bucnescu, merse la Adria-

nopol ca s roage de întoarcere pe pârâii Domniei 1
. Când

îns Racovi, sprijinit pe puterea lui Constantin Brânco'

veanu Sptarul, cpt dela Turci trimeterea in fiare a Iui

Bucnescu, rmas capuchehaie pe lâng Poarta, i firman

pentru prinderea i surgunirea la Famagusta Ciprului a

Vcretilor 2
, Grigorie avu s sufere pentru fapta sa în-

drznea, pe care de acum înainte niciun episcop nu era

s'o mai încerce. La 23 August 1755 îl vedem scriind egu-

menului de Hurez, alt boier, cu sulletul tot aa de rz-

boinic, Dionisie Blcescu, pentru a-i spune c-i «ateapt

i ndjduiete dinu zi in zi mântuirea» i a se ruga de o

intervenie, «cu boiarii, cu preoii, cu negutorii», pe lâny

Domn, Divanul su i Brâncoveanu in deosebi, ca s iie

iertat, i s poat «veni la locul sau», fie i pltind inc
odat cât i s'a luat i dând chizei pe rugtori pentru

scoaterea lui din cine tie ce mnstire de surgun ; ««le

acumu lnnainte», adauge el, cu cerbicia înfrânt, «nu vorft

mai fi ceale ce au fostu pan acuma de spre partea noastr,

ci vomii fi cu totului totu alu Mriei Sale credincioii i
cu dreptate» 3

.

Scpând din aceast urgie, Grigorie se îngrijete numai

de lucrurile eparhiei i de facerea bisericilor. Mihail, egu-

men de Cozia, nepotul lui Teodosie Mitropolitul, prefcuse

la 1737 biserica din 1681 a acestuia; negustori din Sibiiu

înoiser inc dela 1747 biserica Maicii Domnului din Râmni
:

;

ali negustori ardeleni fcur mai târziu, cu ajutorul lui Gri-

1 Gen. Cant., p. 124 $i urm.

2 lbid.

8 Studii §i doc, XIV, pp. xxix-xxx.
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gorie, acum mazil, biserica Tuturor Sfinilor (1762-4), i
acesta singur zidise din temelie la 1750-1, strlucitul paraclis

al episcopiei,—când biserica episcopal chiar o fcuse din nou,

în bun stil de ar, ce nu se mai poate recunoate acum, in

zidirea nou din vreme a lui Vod tirbei, înaintaul i prin-

tele su duhovnicesc, Climent, care e si ctitorul bolnitei. Gri-

gorie prefcu în episcopie, reparând-o fr îndoial, biserica

Sf. Dumitru din Craiova, azi înlocuit prin alta,— biseric în

care aez reedina sa l
. Bolnav i btrân, el prsete de

bun voie Scaunul su, la 21 Maiu 1764 — îns tot într'o

Domnie a lui Constantin Racovi, i fiind aa de puin
obosit i nedestoinic, încât la 26 Iulie 1770 fii pus de Ma-
noli-Vod Gianl 2 Mitropolit al Ungrovlahiei, în locul celuilalt

Grigorie, care trecuse înc dela început de partea Ruilor i
3e afla fugar, ca i al Buzului, Cozma 3

. Fa de Grecii din

JBucureti, cari aclamau pe Muscali, Grigorie, reprezintând

politica româneasc a Oltenilor, primiâ mai bine, supt un
Domn ce fusese boier al Craiovei, stpânirea turceasc. Fugi

odat cu Domnul su la sfâritul anului, dar nu trebuie s&

uitm c puterea lui Manoli-Vod inu în judeele oltene

i pân în Octombre 1771. Acela ce, adpostit în schitul

de munte al Srcinetilor, era numit une ori «Vldica

Srcinescub, putu s iscleasc de aici înainte «proin Mi-

tropolit». Murind la 28 Decembre 1777, noaptea, el fu în-

mormântat în tinda Episcopiei, într'o vreme când cârja o

inea un arhiereu de însemntatea lui Chesarie 4
.

Tot un continuator al colii lui Damaschin, Partenie,

eclisiarhul lui Grigorie în zilele grele de prigonire, tradu-

ctor al Liturghiei Sf. Iacov, din grecete 6
,
i al Slujbei

1 Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 143. Pentru celelalte, v. ln-

ficripiiy II.

2 Cf. Cipariu, Acte i fragmente, p. 226 i urm.
* Condica Sfânt, pp. 179-80, 192-3 ; cf. G. Lahovari, ia Cotiv. Ut,

XXVI, pp. 1068-71.

* Bis. ort.} XXVIII, p. 1146.

* lbid, XXVI, p. 221.
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Sf. Nicodim, Partenie egumenul dela Ti3mana, birul pe cei

din Cozia i Bistria i se alese episcop în 1764 x
. El nu

mai tria în 1770 *, când se spune 8 c Grigorie n'a putut

ii hirotonisit îndat, din cauza fugii lui Cozma de Buzu i
a morii lui Partenie.

CAP. II.

Noua epoc de tiprituri româneti : episcopul

Chesarie de Râmnic.

Chesarie, noul episcop, fii pus de Rui dup incheiarai

Domniei lui Manoli Giani. Dei unui frate al su i se zicea

Halepliu, State Halepliu 4
, Chesarie e numit iRomanub,

de ctre Daponte, cunosctorul cel mai bun al întregului

cler contemporan. învase la Bucureti, în coala gre-

ceasc, pe atunci condus de Alexandru Turnavitul, adec
Trnoveanul, Grec din Bulgaria (f 1701) B

,
i se clugri

la Mitropolie, rmâind pe lâng Mitropolitul Filaret Micha-

litzi, Zantiotul, iar apoi pe lâng Grigorie al ll-lea tt
. Ajunse

protosinghel, apoi arhimandrit, întovri pe Grigorie in c-
ltoria de închinare la Petersburg, i, dup o lung vacan
a Scaunului râmnicean, ajunse vicariu, prin voina Ruilor,

la Râmnic, la 26 Decembre 1771 T
, iar episcop de fapt nu-

mai la 26 Decembre 1773, mullmil tot lui Rumienov,
generalisimul împrtesc 8

. Cunosctor de grecete, latinete,

1 Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 146.

a Cf. ibid., pp. 148-9.

8 Cipariu, l. c.

4 D. Petrescu, frate al prefectului Poliiei din Bucureti, mi-a co-

municat c d-sa, rud a lui Chesarie, are actele familiei i c;\ in loc

de Stan e a se ceti : State.

6 Erbiceanu, Cron. Greci, p. xxvn.

« Ibid., p. 114.

7 Cf. Bis. ort., XV, pp. 263, 602.

8 Cond. Sfânt, pp. 494-5.
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franuzete, bun cuvânttor, autor al unei scrieri despre

rzboiul în care fusese amestecat,-^- cartea ar fi fost para-

frazat de dasclul-clugr ieean Atnbrosie Pamperis 1
;

tipritor de cri— a dat Ja Veneia o ediie a lui Grigore

Dialogul, tradus in aplâ de Daponte 2— ; miluitor cu 150 de

pungi al tuturor sracilor, e o figur în adevr luminoas,

i avea dreptate acel simplu negustor care-i pomeniâ, la

începutul anului 1780, moartea în Bucureti, cu aceste cu-

vinte : «Cât va sta ara-Rum[â]neasc, arhiereu ca Chesarie

nu va mai dobândi» 3
. Marele tipritor din Râmnic ddu

un aa de puternic avânt cultural episcopiei sale, încât fur
silii s-1 urmeze i cei doi Greci cari-J motenir prin voina

lui Alexandru Ipsilanti i a lui Mihai-Vod Suu, Filaret,

fost de Miralichia (Mart 1780), i Nectarie MoraituJ, fost ar-

mandrit al acestuia (Octombre 1792) 4
.

în acest timp, teascurile din Râmnic i Bucureti se în-

trec dând la lumin nou ediii din crile de slujb.

Intaiu se lucreaz numai la Râmnic, mulmit lui Grigorie

Socoteauu. Preotul Constantin Atanasievici, tipograful cu-

noscut din zilele lui Climent, i apoi urmaul su, Cons-

tantin Mihailovici preotul, dau din nou Antologhiul (1752

;

reeditat apoi de Partenie la 1766), Catavasieriul (1753),

Ceaslovul (1753), Liturghiile ( 1759 ; ediie nou, supt Par-

tenie, la 1767); Molitvenicul (1758; ed. 2-a, 1768), Octoihul

(1763), Psaltirea (1751 ; retiprit Ja 1764, «totu în stihuri,

pentru mai lesne cetitoriului i îneleagerea deplin»), Triodul

(1761), iar Penticostariul numai în 1767. Pe lâng acestea,

i Ist. Ut. rom., I, p. 525.

2 Posed un exemplar din aceast rarisim carte (1780). Prefaa cu-

prinde laude pentru Chesarie.

8 Furnic, Din istoria comerului la Români, Bucureti, 1908, p.

105 i urm. De acolo se vede c o sor a lui Chesarie era soia lui

Serban Otetelianu.

* Greci erau, la Buzu, cei doi Filitis, dela mutarea lui Cozma în

Scaunul metropolitan.
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lsându-se multele «slujbe» de sfini ce ateptau netiprite 1
,

se tipri în românete, pentru întâiai dat, dup tipritura

slavon din vremea Brâncoveanului, Slujba Sf. Grigorie

Decapolitul, ale crui moate se pstrau la Bistria, — i deci

slujba sfântului de hram începu a se face românete acolo

;

o Slujb a Sf. Nicodim de Tismana se ddu pentru acelai

scop la 1767, de episcopul Partenie, care fusese egumen
acolo 2

. O gramatic slavon din 1755 nu e retiprirea celei

a lui Antim, ci o carte nou, comandat de Patriarhul

sârb din Carlov, precum acelai Patriarh i Sinesie al

Aradului public la Râmnic în 1761 o «Pravil de rug-
ciuni», în limba lor, cu un cuprins curat naional, dându-se

numai Viei de-ale sfinilor, crailor i prinilor sârbeti,

între cari e i Maxim Mitropolitul erii-Româneti 8
. Toate

aceste lucrri ale lui Grigorie i ale urmaului su român
Partenie au fost date la lumin cu «diorthosirea» Hureze-

nilor Lavrintie i Rafail, — acesta un viitor egumen al m-
nstirii sale,— strmutai pentru acest lucru la Episcopie, i,

la urm, supt îngrijirea unui Ioan, unui Grigorie, ucenicul

episcopului.

Mitropolitul Filaret Michalitzi nu d, mult timp, nimic

românesc din tipografia bucuretean. Ba chiar întâlnim o

Psaltire slavon pe care i-o lucreaz un nou meter tipograf,

«Barbu Bucureteanuh, în 1754, i o ediie a doua din Slujba

greceasc a Sf. Visarion, pentru mnstirea lui din Larisa, zis

Ducu, de care ineau la noi Nucetul i biserica Banului

din Buzu, — ediie pltit de însui Mitropolitul i de fratele

su, trarul Ioan 4
. Dac la 1756 se public la Bucureti Pzal-

i Ale Sf. Nifon de Cilicia, Sf. Vasile cel Nou, Sf. Sava, Sf. Efrem
irul; v. Ist. Ut. rel., p. 218.

3 £ cartea din «1763» a lui Partenie, care a slujit apoi Iui tefan
din 1839 ca sâ redacteze Viaa Sfântului ; v. mai sus, I, p. 44, nota 1,

unde e a se Îndrepta astfel.

8 V. i Studii i doc, IV, p. 88 ; Mangra, Slujba sfinirii bisericii,

Arad, 1905; Bibi Rom., II, p. 157, no. 327.

4 Gf. Lesviodax, p. 465; Studii i doc, III, p. 85 i urm.
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/irca româneasc, meritul e a lui Cozma, viitorul episcop de

Buzu i Mitropolit, care tiprete i la Buzu Psaltirea din

1767 si Catava&ieriul din 1768 — , iar lucrarea in 1759 a A/b-

litvenicului se face de ctre Grigorie al Mirelor i de un Neofit,

dintre cari cel d'intâiu era eclesi&rh al Mitropoliei ; ei i
pstreaz opt parale din cele 40, — deci un Jeu întreg,—care

erau preul crii *. în 1760 începea Mitropolia lui Grigorie

însui.

JMtrânuI boier Constantin Dudescu, ocrotitorul lui Da-

ponte i una din cpeteniile micrii din 1754 împotriva

Grecilor, îndeamn la cea d'intâiu publicare, pltit de un
Bulgar Ilie, «oaia tlrlei cei cretineti a Ohredei», a Vieilor

de pustnici, Lafsaicon-ul lui Eraclid de Capadocia, tradus

odat, cu cheltuiala lui Ioan de Hurez, în Râmnic, de un

Polon ce fusese dascl la Braov, înainte de 1700, Alexandru 9
,

i, ceva mai târziu în Moldova, de Pahomie al Romanului

poate 3
. Tlmcirea a fot fcut, data aceasta, de un Teo-

filact Clucer de Arie, care, în 1759, isclise la Iai, ca fost

Logoft de Vistierie, broura «Despre lemnul Crucii» i pe

care fostul su stpân, Scarlat-Vod Ghica-1 chemase în

ara-Româneasc.

încep acum tipriturile bucuretene ale lui lordachi

Stoicovici tipograful, cu Evanghelia din chiar acest an 1760.

Apoi, tocmai în 1764, cri de slujb, un Apostol (ediii

nou, 1774, 1784), un Molitvenic, foarte puin rspândite,

se dau la Mitropolie, supt Mitropolitul român 4
; un Ceas-

i Bis. Ort, XXIII, p. 128.

a Bianu, in Col. I. Traian, 1882, p. 599 i urm. ; Ist. Ut. rom., I, p.

434; Rev. Rom., II, pp. 118-20; Bis. Ort. pe 1887, pp. 103 5: Ist. Ut.

rel., pp. 218-9. El a tradus din nou Penticostariul, in 1694. i Psaltirea,

în 1697, dar lucrrile lui n'au fost tiprite.

» Ist. Ut. rel., p. 218 i nota 6.

* Bibi Rom., II, p. 162, n-le 335, 337.
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*

Iov poart data de 1767 (ed. a 2-a, 1778), un Pcnticostariu

aceia de 1768 (ed. nou 1780, 1782) ; Octoihul bucuretean

e numai din 1774, Evanghelia, clin 1775, Psaltirea, din acelai

an (ed. nou 1780), Antolocjhion, din 1777, iar Liturghiile

din 1780 i Catavasieriul din 1781. Se d în 177i) i SJujba

Sf. Dimitrie din Basambov, ale crui moate fuseser aduse

la Mitropolie, în 1774, de Rui. Nu cunoatom Cazania

lui Grigorie, publicat in 1765 *, dar ea trebuie s fie

tot cea din 1768, i deci numai o reeditare a Cazaniei

inuntene obinuite , aprut intâiu supt Mihai Racovi,
dei alte asemenea Evanghelii cu învturi, unele anterioare

anului 1700—ca a lui tefan ieromonahul din Cozia, 1688 *--

8c aflau iu manuscript.

Grecii îi tcuser, cu banii Patriarhiei de Ierusalim, alt

tipografie, cea neamului ortodox al Grecilor», Pcojiafov, care

da, la 1767, o nou ediie din ^Mrturisirea Ortodox» a

lui Petru Movil, iar la 1768 o AiSaoxoXfac xpimawxf^

greco-turceasc, catehism pentru Rsrit.

Aici erau meteri i «diorthositori greci». Literele fusese

aduse de Domn, ScarJatGhica, din «ara Frânceasc», deci

din Apus. Tot iu 1768, aceti strini dau înc odat broura
din 1728 a lui Hrisant, despre «Superioritatea Sf. Mormânt»,

adugind hrisovul slavon al lui Nicolae Mavrocordat, pentru

darea de mile ctre Ierusalim. irul se încheie in sfârit

cu un Comentariu la Gramatica lui Gâzi (1768), cu o <tale-

irere» din Psaltire de acelai ierodiacon Neofit, si cu înv-

tura ortodox, a lui Meletie Pigas, despre care se spune

ins c s'a tiprit la Mitropolie, unde noul Domn, Grigore

Ghica, strmutase deci aceast slov a Grecilor.

Rzboiul ruso-turc opri, apoi, tipriturile, i Slujba Sf.

Alexandru de Gonstantinopol, pe care Alexandru-Vod,

1 Z/is. Ort., XI. p 7.

2 Bibi. Acrul. Rom., mss. 2319, 2ti72 ; cf. Ist. lit. vel, p. 219.
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fiul Jui Scarlat Ghica, o gtise de tipar, a trebuit s fie

lucrat la Veueia, în 1771, de fraii Glykys, vestii prin

ti parai lor, cheltuiala liind a lui Ienachi Vâcrescu poetul,

care nu era in zdar dikaiophylax al Bisericii celei Mari

din arigrad i care a fcut i daruri mnstirii Ducu
din Larisa 1

.

La Râmnic, Chesarie începe a tipri la 1776, dând un
Octoih. E o simpl retiprire, precum e i Triodul din

1777 (reeditat la 1786), Ceaslovul din 1779
#

i cel din 1781,

Psaltirea din acelai an 1779 (reeditat la 1784), Cazania

din 1781, cu care el îi fcea numai datoria de a înzestra

clerul din eparhia sa cu crile de slujb trebuincioase, in

acelai timp când Mitropolia ddea altele, dup aceleai

dzvoadeD mai vechi, pentru preoimea de peste Olt. Filart

urmaul su, care-1 imit, — dei Grec —, în toate, aa
precum Partenie imitase pe Grigorie Socoteanul, d apoi

un nou Triod i un Motitvenic la 1782, un nou Acaftist,

la 1784, nn al doilea Ceaslov din aceast epoc, la 1784?,

un Catavasieriu, o Evanghelie la aceiai dat. Peiiticostariul

se public de ctre acelai Filaret la 1784-5, iar Liturghiile

la 1787, când iese înc o «Slujb», a Sf. Stelian. Era vorba

de un Orologhiu Mare, care se lucra la 1782 3
,
i o a doua

Cazanie vzu lumina dup mântuirea rzboiului celui nou 3
.

Supt Chesarie ca i supt FUaret, dela 1778 pân Ja 1780,

dup o înelegere cu Mitropolia i Episcopia din Buzu —
care trebuiau s-i împart lucrul — se ddu bisericilor

româneti, care le primir cu o nespus mulmire, dela un
capt Ja altul al teritoriului cuprins de ele, Mirieiele, Vieile

Sfinilor cu slujba lor. Aceast mare oper,— tlmcil, nu

din sJavonete,* ci din grecete — , se rzimâ pe marius*

criptele lui Damaschin. Chesarie, care, inc de pe când era

* Studii i doc, UI, L uit. c.

2 ist. Ut. rom., II, p. 372.

« Md. t p. 373.
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' ' " «*

Ju Bucureti, ca eclesiarh al Mitropoliei, tlmcire *fntre-

brile i rspunsurile» lui Simion de Tesalonic, tiprite la

4765, începu dela capt prefacerea Mineielor dup acei

form greceasc autentic, i credem c tot el a i du$ oper.i

la capt, cu toate c în titlul volumelor aprute supt Fi-

laret — dela April înainte — , el îi atribuie cnevoina i

tlmcirea». Grigorie Mitropolitul ar ii ajutat i el, spune

Filaret însui, dar, de sigur, mai mult revzând, decât in

adevr cheltuind munc pentru desvârirea scrierii crilor

bisericeti. Clerici învai, ca Grigorie Râmniceanul, episcop

Sidis, ca Iosif, acesta ucenic al lui Chesarie, eclisiarhul

dela Râmnic, trebuie s-i li avut i ei partea lor in tra-

ducere, ca i in buna îngrijire a unui tipar, din nenorocire

lipsit i de slove netede i de teascuri bune 1
.

în vremea când aceste tiprituri se perândau la Râmnic.

Mitropolitul Cozma public numai un Octoih (1792), iar lui

Filaret, ajuns in Scaunul bucuretean, nu-i era dat s poat

lucra in tipografia din nou orânduit decât Catavasieriul

din 1703. Adevrat i puternic via avu îns aceasta

tipografie metropolitan supt Dosofteiu Filitis. în scurtul

timp de patru ani de zile, supt numele arhiereului, dar, de

fapt, cu priceperea i prin munca acelui Grigorie Râmni-

ceanul, cruia i sar fi cuvenit de sigur Scaunul episcopii 1

,

pe care Grecii ii împiedecar de a-1 cpta, aprur dese

rânduri» de cri religioase i liturgice, i anume,— precum

spune acest autor al Prefeei la Triodul din 1708, cel din unnâ

din ir, — «Molitveanice, Ceasoslove, Psaltiri mari (1706),

Liturghii (1707), Pravoslavnica învtur i Triodub. Urn â,

la 1800, Cazania bucuretean a lui Dosofteiu, zis ca i

acea din Blgrad, veche acum de peste o suta de ani i

alctuit în alt er de puternic înrâurire greceasc:

Chiriacodromion, precum Molitvenicului jcelui nou diu

1808 i sa zis, ca i pe vremea Brâncoveanului, •Euholo-

1 V. i Scriitori Inscricetti, în An. Ac. Rom., XXVIII, p. 45 i urm
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ghiu». Din vremea acestui Mitropolit, care lsa pe Români

s lucreze supt numele lui crile lor româneti, avem o

npu ediie a Slujbei Sf. Dimitrie din Basarabov, la care se

adaug cu acest prilej înc una, tradus dup Ioan Cartofii,

polemistul religios din veacul al XVlI-lea, Viaa Sf. Ioan

Românul, «acolutia» lui, precum i, pentru întâia oar în

Principatul muntean, Viaa Sf. Ioan dela Suceava, patronul

Mitropoliei moldoveneti. Odat cu venirea Ruilor, se mântui

i pstoria lui Dosofteiu, care, cum vom vedea, înseamn,

se întâmpl s însemne, prin ivirea din mijlocul clerului

nostru sau prin coborârea in mijlocul lui, a unor perso-

naliti excepionale sau distinse, i altceva decât râvn
pentru tiprirea din nou i rspândirea tot mai larg, în

tot mai multe sate, a crilor de pe care preotul umil al

eranilor cetiâ cuvânt dumnezeiesc i cuvânt de laud a

lui Dumnezeu în auzul i cu Înelegerea mulimii celei

mari a credincioilor.

CAP. III.

Micarea de inoire bisericeasc a clugrilor din Putna.

în cursul acestei jumti a doua din veacul al XVIII-lea,

Putnenii tac în Moldova ceia ce Râmnicenii izbutiser a

face în ara-Româneasc, i Mitropolitul Iacov cluzete
pe aceti Moldoveni aa precum Chesarie cluzise pe Ol-

tenii lui. Constantin Mavrocordat, care i pân atunci aju-

tase i poruncise chiar aducerea în Moldova a crilor ro-

mâneti tiprite peste Milcov, lu msuri stranice pentru

cultivarea clerului su. Biserica dela Curtea domneasc
din Iai se prefcu în coal pentru preoimea din toat

ara, coal de voie ori de nevoie, cu preotul învtor
in amvon i cu cioliodarul la u. Cronicarul contemporan

Ienaclii Koglniceanu, care, cam slab crturar, pare s se
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ii speriat tot aa de mult ca i bieii preoi cu suman i
opfnci, de prin cele mai deprtate i singuratece sate ale

muntelui, zugrvete astfel aceast coal a Mriei Sale:

«Mai dedese porunc de strângea toi preoii, diaconii ora-

ului la biserica Curii, i, dup ce-i bgau dimineaa In

biseric, punea ciuhodari la u i nu lsa nici pre unul

s ias afar, putndu-le un preot ce-1 avea Mria Sa în-

vat la carte greceasc i româneasc 1
, de se suia în am-

von de Je cetiâ dup cum se cade a ti fietecare preot

orânduiala Bisericii i a Botezului i a Ispovedaniei. De

care foarte se spriese preoii, i care nu prea tia carte,

se apuca de înva de al doile carte; mcar c dedese

mnre poronc Mitropolitului i episcopilor s cerceteze pre

cei ce voru s se preoeasc sau s se diaconeasc, si s
vad c, de vor ti darul deplin, i aâ s le dee darul

preoiei i alu diaconiei 2
.»

Prin porunca sa din 1742, Constantin-Vod, Inoind scu-

tirea de dri a clerului întreg, orânduia ca toi preoii

t se înfieze la episcop, pentru ca in patruzeci de zile

s învee neaprata cunotin a «înelesului tainei biseri-

ceti», ca orice candidat de preoie s lie întâiu «ispitit»

de arhiereu asupra pregtirii sale i s înainteze pe rând

pân la vrednicia de preot; clugrii nu vor mai uml>lâ

pe drumuri, i ei nu vor putea fi primii decât de Mitro-

polit 3
.

Msuri bine venite i pe care le întregi Grigore Alexandra

(iliicu-Vod, reformatorul pe atâtea terenuri, care hotrî,

la 15 Iulie 17(>i, c nu se vor mai face preoi fr numr,
c mita va aduce dup sine caterisirea, c orice numire

de preot va fi precedat de o cercetare a cunotinelor caii-

1 Pentru situaia preoilor dela "biserica c°a mare de spre Go* pod i

biserica de spre Uospojda» in 17H2. v. Krbiceanu. Mitr. Mol<!.. op. 28-9.

2 Lrtopisitr, IU, p. 2VX
3 ('son. ]l<>m„ II, p. 25 i urm. Noua scutire i carte de diaconic, p.

74 si urm., p. 90.
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didatului, c nu se vor mai face biserici fr socoteal,

pentru trufia unuia i a altuia, cari, negândindu-se Ja starea

«lcaului* adevrat, care e sufletul, cldesc «biserici i
paraclisuri proaste», fcând astfel ca altele vechi s rmâie
în pustiu i ruin, c se vor rspinge prinosurile intere-

sate sau aductoare de gâlceava ale celor ri, jertfele lui

Cain *. Acelai Domn orândul la 1765 numirea de proto-

popi destoinici la fiecare inut, «cea si cerceteze, atât pentru

preoi ce se vorti alia pe la inuturi, câtu i bisericile, i
s îndrepteze toate, câte voru 11 trebuin de îndreptat» 2

.

Preoii buni se cuvine îns a fi bine tratai de dregtori

:

«s-i pui s ad», poruncete el ispravnicului, «cinstindu-i

dupre cum se cuvine», pentru a se ridica prestigiul cle-

rului înaintea locuitorilor 3
; pân i anagnotii, celeii, vor

fi scutii de bir, si toi membrii clerului nu vor mai avea

s gzduiasc pe nimeni în sil; lumea va fi silit a merge

la biseric.

înc Nichifor, Mitropolitul grec, cu tipograful su din

Thasos, purttor de nume slavizat, Duca Sotiriovici, pornise

tiprituri moldoveneti, in care pe încetul ptrundea i
limba româneasc. Lucrate de Ardeleanul Ioan Simionovici,

de Grigore Stanovici si de Sandul din Bucureti, crile,

numai româneti, ale lui lacov, traduse în cea mai mare

parte «de pre elenie», poate cu întrebuinarea tipriturilor

muntene, se înir dela 1752 pân Ia sfâritul pstoriei

marelui Putnean. Atunci când Vod loan Callimacln Câm-

pulungeanul, care avea lân^ dânsul pe un frate Mitropolit

de Salonic, — dela April 1745* — , Gavriil, grecizat întru

câtva prin lunga lui petrecere in Constantinopol, pe lâng

Ioan, care fusese n\ult vreme Mare-Dragoman al Porii,

stârni un conflict cu lacov, fiindc acesta nu voia s se

1 Melchismiec. (Imn. Huilor, I, r»p. 270-88.

2 lbi<l., p. 2ÎI3 i urrn.

3 7/m//., p. 295 si urm.
A Documentele ('ullinmclii, I, p. iWî) i urni.
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plece la înoirea vcritului, odat înlturat cu blestem

arhieresc, i aduse în Scaunul Moldovei,, la 20 Februar

4760 \ pe acest Gavriil 2— tiprirea crilor româneti ur-

meaz. Un Leon Gheuca, Mitropolit dela 4786, un Iacov

Stamati, nepotul lui Pahomie de Roman 8
, sânt i ei harnici

tipritori, în msur mai mare decât Grecii din Scaunul

muntean.

Supt îngrijirea unui Evloghie, dascl la coala slavon

din Iai i unul dintre cei din urm reprezintani ai vechii

slavoneti stpânitoare, se ddur un Antologhion, un

Apostol (4756), un Catavasieriu (4778), un Ceaslov (4763

}

a 2-a ediie, 4777), o Evanghelie (4762), o Liturghie (4759),

împnat, cum mrturisete i Prefaa, cu multe cuvinte

slavone, nu îns, din (tpricin de mândrie», ci pentru cft

Liturghia <mu este Cazanie sau istorie..., ci tocma însui

dumnezeti i de Duhulu Sfântu suflate cuvinte», un Mo-

litvenic (4764), patru Psaltiri (4752, 4757, 4766, 4782), ti-

prite i pentru folosul colilor de curând întemeiate 4
,
i

dup socotina lui Iacov B
, ca i dup a lui Kritias, Marele

Eclesiarh al Bisericii constantinopolitane,—coli pe care Mk
tropolitul le înzestra i cu un Bucvariu, cu cel d'intâiu

alfabet-carte de cetire, care poart data de 4755. Se re--

tiprl Penticostariul muntean i se prefcu din elinete

Slujba Târnosaniei. Cum se vede îns, cri aa de neap-
rate ca Octoihul i Triodul, ca Mineele trebuir împru-

mutate i mai departe tot dela Munteni, pân ce, în sfârit,-

Leon Gheuca ddu la 4786 cel d'intâiu Octoih moldove-

1 Inscripii, II, p. 176, no. 471.

2 Doc. Callimachi; 1, p. exm i urm., dup Ienachi Koglniceanur

l. c, pp. 241-2 ; Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 40; Cron. Huilor, II, p. 135.

8 Dup Melchisedec, Cron. Rom.
* Erbiceanu, Mitr. Mold., 44; cf. Dw. Callimachi, I, tabla; Urica-'

riul, III, p. 13 i urm.
6 Uricariul, I, pp. 67-74.
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nesc 1
. Vieile Sfinilor fuseser traduse de Evloghie, din

porunca lui lacov, la 1758 înc, dar volumele, frumos cali-

grafiate de Gheorghe, fiul lui Evloghie, nu vzur niciodat

lumina 2
. tefan Bosie, un boierina cucernic, adusese, la

1751, o «Adunare de rugciuni», motive culese din Psal-

tire de vechiul Patriarh constantinopolitan Ghenadie Scho-

larios. •

Mai târziu, ctre sfâritul veacului, dup Gheuca, pe

vremea încercrilor de amestec grecesc i rusesc pe care

le vom cunoate îndat mai de aproape, pe vremea rz-

boiului ruso-turc, precum i supt lacov Stamate se adaug
Psaltirea din 1790, Ermologhiul, cartea de cântri, din 1792,

i al doilea Catavasieriu, din vremea ocupaiei lui Potem-

chin, i, în sfârit, crile lui lacov însui : Liturghia din

1794 si Psaltirea din 1802.

CAP. IV.

Munca de crturari a clugrilor putneni.

Cum se vede, micarea pornit de lacov nu inu decât

supt cel d'intâiu urma al su. Dup ce prsi cârja ar-

hiereasc, fostul Mitropolit se adpostise la Putna, unde i

se fgddiser de Domnie cele mai mari înlesniri 8
. Gsi pe

egumenul Calistru stpânind o veche cldire pe care o

aflase aproape in ruin, dar care se ridicase pe încetul

cu cheltuiala Mitropolitului, care-i cpuse toat agonisita»

pentru a întri zidurile i turnurile, a cumpra odoare i
icoane, fcându-se astfel al doilea ctitor, ceia ce-i ddâ
dreptul de a strmuta în pridvor oasele prinilor si,

« Pentru unul tradus la 1768-9, supt Grigorie-Vod Gallimachi de

t Andrei dasclul, Braovan», v. Cernica, p. 14, no. 94.

2 Dan, Putna, pp. 81-2.

« V. Doc. Callimachi, I, pp. 427-9, no. 29.

11
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dintre cari tatl fusese îngropat întâiu la Rdui, i de

a-i gti lui însui loc de odihn acolo: supt lespedea

frumos spat, dup modelul vechilor pietre domneti, i

se coborî trupul, din care viaa se desfcftse pe încetul, la

45 Maiu 4778, dup ce Iacov fusese câteva zile, în rasa aspr
a schivnicilor, printele Eftimie x

. într'unul din mormintele

alturate, în al lui tefan-cel-Mare însui, acest evlavios i
bun arhiereu, care simiâ numai foarte puin pentru în-

delungatul trecut de lupte i suferini ale neamului, v-
zuse scormonindu-se de oamenii Cârmuirii, în zilele când

el pstoria Moldova, i scoându-se pietre scumpe i mr-
gritare, ce slujir apoi, din porunca lui— care nu îndrz-

nete îns, în scrisoare, a numi pe «mortul acela»— pentru

a face cununi la sfini. Nu numai cu acest prilej clerul

românesc al epocei, cel. moldovenesc mai ales, dovediâ c
nu poate s vad i dincolo de margenile chemrii sale

strict religioase i c priviâ Biserica lui Hristos ca una

singur, pe care neamurile n'au voie s'o schimbe, nici

mcar s o înrâureasc, ea având un rost mai înalt i
obârie neasmnat mai sfânt. Când ispravnicul scotociâ

în morminte ca s vad ce au putut ascunde clugrii

ocupai la reparaie, Mitropolitul se gândiâ numai la ce

lucrare nou de giuvaiergiu s'ar putea face pentru sfinii

fr de moarte din mrgritarele rmase în neagra cenu
omeneasc, albe cum e credina cea adevrat, din

%
pietrele

ce pstrau dup trei veacuri de întunerec aceiai flacr

pe care în orice împrejurri credinciosul cretin o ps-

treaz pentru Dumuezeirea creia simte bucurie a i se

jertfi 8
.

Putnenii se temuser c marele lor ocrotitor, înoitorul

bisericii i chiliilor, are de gând s fac din mnstire un

mitoc al Mitropoliei ; temerea lor aduse poate hotrârea

cu blestem, din partea tuturor arhiereilor moldoveni, dat

1 Dan, Putna, p. 40: cf. Ist. Ut. rom., I, pp. 533-5.

2 Dan, o. c, pp. 46-7.
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Ja 5 Ianuar 4756 înc, prin care se opria orice supunere

a ctitoriei lui tefan-cel-Mare ctre orice autoritate 1
. La

1757 se ddu egumenului privilegiul de a purta genun-

cheriu sau nabederni, cruce la gât, mitr i cârj, ca arhie-

reii,— privilegiu care s'a respectat i pân ast/J 2
,— precum

se cuvine celui ce st în fruntea unei astfel de mnstiri,

ce «din ceput s'au cinstit a s numi cea mai înti, cap tu-

turor mnstirilor pmântului Moldovii, sângur de sine

stpnitoare, nicire supus» 8
. Când, în 1762, Iacov îi lu

în chip trainic slaul la Putna, cu totul isprvit, având

pe egumenul numit de dânsul la toate poruncile lui, el

încerc, în sfârit, s fac din mnstire, aâ de bine asigu-

rat i aâ de mult cinstit, i un nou focar de cultur

bisericeasc 4
.

Supt Calistru ca i supt Venedict, supt Antonie i Pahomie,

urmaul su B
, oarecare munc de crturari se simte la

Putna. Pe lâng lucrri îndoielnice sau mai puin însem-

nate — s notm îns Slujba Sf. Onofreiu, prefcut din

slavonete, din «Trifoliul slovenesc», de egumenul «mns-
tioareb cu acest hnm a lui tefan-Vod Petriceicu, lâng
Siretiu, Mitrofan, la 1764 6

, trebuie s se dea valoarea cu-

venit operei lui Vartolomeiu Mzreanu, ucenicul Mitropo-

litului Antonie, egumen dela 1757 înainte, cu întreruperi,

•care-i fcea diata la l-iu Ianuar 1779, dar care a rposat numai

târziu dup aceia. Era un cunosctor bun de slavonete, un
vorbitor ales i bogat, care ni-a lsat o foarte frumoas
laud a lui tefan-cel-Mare, rostit in ziua obinuit a po-

menirii lui 7
; erâ un harnic gospodar i un îndrzne unel-

i Dan, Putna, p. 96.

2 Ibid.

» Uricariul, XIV, pp. 179-80.

4 Dan, o. c, p. 98.

* Ibid., p. 99, no. 142 ; p. 121 ; Boc. Callimachi, I, p. 451, no. 76.

6 LpSdatu, Manuscrisele dela Bisericani i Raca; din Bis. Ort.,

1906, p. 18.

1 Ist. Ut., rom., I, la sfârit.
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titor politic. îl vedem mergând i el in Rusia arului, cu

Calistrat i cu un clugr dela Sihstrie, la 4757, când

cpt dreptul de a purta semnele deosebitoare ale unui

arhimandrit x
; se întoarse cu odjdii, prapuri, icoane i cu

multe cri vechi slavone i nou ruseti, pe careVartolo-

meiu avea de gând s le traduc. Ajuns egumen de Solea,

el fcu o a doua cltorie ruseasc, pe vremea împrtesei

Ecaterina, împreun i cu egumenul Moldoviei, care începea

i el s se uite spre Rsrit, Venedict *. Fceau parte din

solia de închinare a terii, care mai cuprindea, din Moldova,

pe episcopul Huilor, Inochentie Putneanul, fost dichiu la R-
dui 8

,— care ls în loc pe episcopul de Roman, Leon 4—, iar

din ara-Româneasc pe Mitropolitul Grigorie. Ca un scriitor

de chemare ce era, Mzreanu a lsat o scurt povestire a

acestui drum al su, în care se încrucia cu un tânguitor

al suferinelor sale pentru ortodoxie, parohul dela Sân-

Micluul Banatului, Mihai Popovici, care, dup ce vzil pa-

late, grdini, Musee, Curte împrteasc în toat strlucirea

ei, se întoarse acas cu sigurana c împrteasa Ecaterina

nu va lsa niciri s piar pravoslavia 5
. Dup cuvântri

solemne i priveliti frumoase, dup închinarea la moatele

din Petera Chievului, care înlocuia acum pentru muli

Români, mai ales din Moldova, Locurile Sfinte ale Ierusa-

limului, cei doi egumeni i episcopul de Hui se întoarser

în ar încrcai de darurile «maicei» împrtese, de Câr-

muirea cretin a creia ar fi fost buni-bucuroi. Dup întoar-

cerea din Rusia acestei «maice» milostive, Vartolomeiu fii nu-

1 Uricariul, XIV, l. c.

2 Pe atunci mnstirile din Bucovina se treziau toate la o nou
via. Dragomirna fu ridicat din ruine la 1762 ; Doc. Callimachi, I,

p. 456, no. 93; cf. p. 460, n-rele 110, 112. Gf. i Ipolit Vorobchievici,

Sfânta mnstire Dragomirna, Suceava, 1908.

8 Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 225-6.

* Arch. rom., I, pp. 151-2: 20 Novembre 1769.

6 Cltoriile lui s'au tiprit in Tribuna poporului din Arad pe 1901,

i de acolo in brour.
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mit cîndrepttop al coalelor domneti, episcopeti i mnsti-
reti a' Moldovei*,— i el Însui inea coal de preoi, un fel

de mic seminariu putnean, în mnstire, având i un dascl

de psaltichie tocmai din Patmos, pe clugrul Ilarion 1
.

Vartolomeiu Mzreanu a dat i o sum de traduceri din

rusete pentru literatura profan : Calendare, leatopisee,

ba chiar traduceri din grecete ale Fabulelor lui Esop i
unor «apoftegme*; a dat o bogat form literar condicilor de

mnstire ; a prescris cronici moldoveneti, a cuprins, poate,

în cuvântri i dialoguri icoana Moldovei deczute, prin lene,

dezbinare, trufie 1
. A tlmcit cri pentru schivnici, ctre

viaa crora, supt Înrâurirea noului curent rusesc, pornit

de Dimitrie din Rostov, erâ aplecat i el ca i mai toi

clugrii crturari ai Moldovei : astfel, Leastvia, dup în-

demnul egumenului Bisericanilor, Varlaam—supt Misail de

Bisericani se traduser i învturile lui Doroteiu Sta-

reul, ale «avveb Dorofteiu, chiar în acea veche mnstire
de munc pe terenul cultural — ; * Orânduiala chipului

celui mare îngeresc, învtura dulce sau livada înflorit,

Crinii arinei, foarte mult cetit; în sfârit clugrul put-

nean a voit s creasc numrul crilor de slujb, tradu-

când, dup «uzvoade moschiceti», Pavecemicul, Canonul

la pavecerniâ, «Plânsul Nsctoarei de Dumnezeu», Pa-

nahidicul, Paraclisul Sf. Petru i Pavel, pentru hramul

Soleai, Liturghia arhiereasc 8
, Trebnicul lui Petru Movil,

«adec rânduiala pentru izbvirea celor neputincioi de

1 Urechi, In An. Ac. Rom., X, p. 183 i urm.; ed. lui Miron Costin

<le acelai, I, pp. 684-5 ; acelai, Istoria Românilor, I, p. 945, nota 1

;

cf. S. FI. Marian, in Revista politic din Suceava, 1889, no. 7. Marian a

dat i o ediie a Gondicei Soleai, scris de Vartolomeiu (Suceava, 1902).

a Afar de Cuvântul pentru tefan-cel-Mare — In Arch. rom., I —

,

alte scrieri de aceast natur, in Arch. soc. t. i Ut. din Iai, IV, p.

327 i urm. Cf. Ist. Ut. rom., I, p. 537 i urm. — Dar acestea ar putea

s fie i ale boierului Ionic Tutu din 1821, supt numele cruia a i
fost tiprit una din ele intr'unul din ziarele muntene dela 1848.

8 V. i Melcbisedec, Cron. Huilor, I, p. 311.
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viforarea si nslnicia de duhurile cele necurate*, vechea
a r

carte de molitve din 4646 a mardii i arhiereu 1
.

Putnenii erau îns, din cauza Mitropolitului lacov, scos

cu silnicie prefcut de ctre noul Mitropolit Gavriil, in

relaii intru câtva dumneti cu Scaunul din Iai. Dar acolo

era singura tipografie, cci la o înviere a tipografiei din

Rdui, al carii material fusese strmutat tocmai de lacov
a 7

la Iai, nu se gândiâ nimeni, i cu atât mai puin episcopul

Dosofteiu Herescul. fiu de boierina, deprins a lsa viaa sa

se scurg lin i dela care n'a rmas nimic decât un turn de clo-

pote, fr proporii i fr valoare arhitectonic, la reedina

lui rduean. Era lips de înelegere, neputina unei

conlucrri intre Mitropolie i mnstirile de sus, în care se

trezise iari, urmând micrii Ruilor, viaa clugreasc, i
dintre care Putna adpostiâ pe Mitropolitul lacov, Solea avea

pe Mzreanu, Moldovia pe tovarul de misiune al acestuia,

Sânt'Onufrie pe alt egumen scriitor, iar Dragomirna, dreas

la 1762 de Filip Catargiu 2
, adpostiâ, din Septembre 1763r

in locul celor doi-trei clugri de ar ai egumenului Teofan,

pe cei eizeci i patru de frai hotrâi la «via obteasc^
la rugciunea, la gospodria, dar mai ales la lucrul împreun
pentru cultur, supt cluzirea unui nou oaspete de peste

Nistru, Paisie Veliciovschi 3
, care veniâ ins, cu cei mar

muli dintre dânii, din Atos si din Tara-Româneasc, unde

sttuse un timp în schitul Vrzreti, de lâng hotarul

Moldovei 4
.

Acest Rus din Pultava, fiu de protopop, ucenic al colii

din Chiev, la care înv i Eustatievici Braoveanul, viitorul

inspector al colilor româneti neunite, plecase din mns-

1 V. Dan, Putna, p. 460 i urm. ; iar mai ales lista definitiva din

Lpedatu, l. c, p. 18 i urm.
2 V. mai sus. p. 164.

8 Uricariul, IX, facsimile al isc^iturii sale.

* tirile despre Paisie, din «Adunarea cuvintelor celor pentru ascul-

tare», Neam, 1817, Prefaa.
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tirea sa de frica Polonilor prigonitori In ajunul cderii

Regatului lor, supt pretextul tocmai al acestor vrjbi con-

fesionale întârziate, i se întorsese la Pecersca, noul Loc

Sfânt al ortodoxiei slavo-româneti. Trecând prin Moldova,

unde ucenicii lui Dimitrie de Rostov i urmaii acestora

erau prea bucuroi s primeasc un «frate» din «ara
Ruseasc», el ptrunse pân la mnstioara Poiana M-
rului, din judeul Râmnicului-Srat, unde gsi un stare

de neamul su, aspru schivnic dup învturile Patriar-

hului Silivestru de Antiohia 1
,

pe Vasilie, cel d'intâiu în-

temeietor de «lca pentru viaa comun», de obtejitie

clugreasc i autor al traducerii lui Nil dela Sorsca, cetire

plcut shimonahilor i foarte rspândit deci 2
,
i al «întreb-

toarelor rspunsuri adunate din Sfânta Scriptur». Limba
româneasc o deprinse Paisie stând aici laolalt cu harnicii

i evlavioii supui ai printelui Vasilie. Petrecu apoi la Atos,

in mnstirea Pantocratorului, fcând linguri i învând
grecete. La Atos, in schitul Sf. Ilie i la Simopetra, se

desvâri el i în cunoaterea limbii elineti, la ucenicul su
ieromonahul muntean Macarie, colar al lui Turnavitu, ca i
Grigorie, ca i Ghesarie, ca i marele dascl Mânase Eliade,

—

lumina învturii greceti a timpului, mirean toat viaa

lui, dar având necontenite* legturi cu cei mai mari i mai

vestii clerici ai timpului 3
.

CAP. V.

începutul literaturii teologice la Români.

Pe atunci un început de literatur teologic, tradus in-

tâiu din slavonete, dar îndat din grecete, de-a dreptul, dela

1 V mai sus.

2 Iorga, Manuscriptele mnstirii Certtica ; din «His. Ort.» pa 1ÎHJ2,

p. 6, no. 12; p. 12. no. 50: Gh'ujhiu si Anjei, pp. 23-4, no. 6.

8 Ct'. Ist. Ut. rom. cu Scrisuri (Ic boieri olteni .i cu Scriitori insr-

ricet i.
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izvorul însui, se Înjghebase în erile noastre. Pe când, la

Bucureti, doar preotul Radu dela Treisfetitele traducea pe

Antihristul rusesc din 1703 *, pe când cetitorii de cri re-

ligioase cptau dela dasclul de slavonete Staico Dioptra

sau Oglinda lui Filip Solitariul 9
, Oltenii începuser, supt

îndemnul lui Damaschin, care avea gata i Tâlcul Evan-

gheliilor de Teofilact al Bulgariei 3
. Un Mihalcea Logoftul

de tain, care-i zicea Litterati în loc de Litteratus, pe

latinete, porni tot acolo rândul «tlmcirilor de pe grecie»

:

fusese la capuchehaielâcul românesc din Constantinopol,

împreun cu Iorga Buicliul, autorul ziarului Campaniei în

Morea 4
,
pân pe vremea lui tefan-Vod Cantacuzino i a

lui Nicolae Mavrocordat, i, odat cu intrarea celor cinci

judee în stpânire german, veni de se aez acolo. Om
evlavios, el cheltui o parte din economiile sale pentru a

înol pe la 1726 schitul vâlcean Tarea, metoh al Titireciu-

lui, fcut pe la 1680 de un clugr grec din Tricala, Dio-

nisie. Dup întoarcerea Olteniei la Principatul muntean,

Mihalcea e îmbriat, pentru învtura i priceperea sa,

de Constantin-Vod Mavrocordat, care-i d s traduc Co-

moara lui Damaschin Studitul, de Salonic, de Solun, lucrare

pe care o svârete in 1747, adugindu-i i alte epte cu-

vinte de suflet folositoare i un Tâlc la «Tatl Nostru».

Logoftul ddu i tlmcirea Cuvintelor lui Efrem irul,

dup ediia veneian din 1720 B
, iar la 1729 el încercase

chiar o lucrare de compilaie, din deosebite «cri filoso-

feti i duhovniceti», «elineti, greceti i arpetto, pe

care o întitula poetic : «Mnunchiu de flori» sau Chita flo-

rilor, închinând-o episcopului de Râmnic, Inochentie 6
.

1 Cemica, p. 24, no. 174.

* V. D. Rousso, Studii bizanino-române, Bucureti, 1907, p. 9 i urm.
8 Lâpgdatu, Damaschin, p. 18.

4 V. Cron. Muntene, din «An. Ac. Rom.» pe 1899 (XXI).

5 V. i Ghighiu i Arge, p. 57, no. 17 ; ms. din 1761.

6 Lpdatu, Bisericani i Raca, p. 35 i urm. V. i Uricariul, VI f,

p. 20.
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Tiprituri teologice româneti încep întâiu In ara-Ro-
mâneasc, unde Mitropolia d la lumin o nou ediie

din Învtura bisericeasc a lui Antim, mai mult o cir-

cular pe Îneles pentru preoi — în Moldova se tiprise

pentru acelai scop, la 1732, «învturi preoeti despre

Taine» 1
, iar la Râmnic se. public la 4740 Preoia, cu da-

toriile clerului mirean a
. Apoi apar Întrebrile bogosloveti

ft cu rspunsuri, culese din scrierile marelui Atanasie de

Alexandria, pe care le «tâlcuiete* un necunoscut urma al

Jui Mihalcea, Ianachi, fost al doilea Postelnic, deci, chiar

prin dregtoria pe care o avuse, i înc supt Domni
aa de învai ca Mavrocordaii, un bun cunosctor al

limbii greceti vechi i nou. Se poate ca acelai Ianache

s fi prefcut în românete, dup cererea Mitropolitului

Neofit Cretanul, cuvântrile omiletice, vestitele «Cazanii de

prznuire» ale predicatorului grecesc mai nou, dela sfâr-

itul veacului al XVII-lea, Ilie Miniatul 3
. Apoi pân la

1750 nu se mai d aici decât o nou ediie a «Pravoslav-

nicei Mrturisiri», la 1745, i alta a «Mrgritarelor», in

anul urmtor.

Acum Ieenii, supt Mitropolitul Iacov, încep i ei cu lu-

crri de teologie. Se d la 1751 «Sinopsis adec adunarea

a celoru drepte tainb, cu canoane i altele ce trebuie «la

taina duhovniciei», carte care, de alminterea, se mai publi-

case, dincolo de Milcov, i poate chiar în Iai, la 1747. «Adu-
nare de multe învturi», din 1757 4

, e îns o lucrare nou,

i Bibi. Rom., II, p. 48, no. 206.

2 Cf. i Învturile pentru ispovedanie ale Mitropolitului Grigorie,

1764; Bis. ort., XI, p. 7. Pentru o Învtur arhiereasc din Iai,

1774, v. Bibi. Rom., II, p. 197. A treia ediie din circulara lui Antim,

in Bucureti, 1774; Capetele de porunc ale aceluiai, ibid., 1775.

* Cf. i Ist. Ut. rom., I, p. 45, nota 1 ; p. 429.

4 Pretinsa ediie din 1753 e o greeal a lui V. Popp, p. 79 ; se

«pune in titlu c s'a tiprit supt Scarlat-Vod Ghica, i acesta nu domnia
in 1753.
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oper a lui lacov însui, care declar c a «alctuit dinu

multe Scripturi» «adast cereasc floare, adec cruliei,

pentru folosul preoilor, ca i mai vechea Sinopsis. Tot la^

1757, predicatorul Nicolae Mauroeides îi d în original, aici,

la lai, «Mreaja apostolilor», 'AiwxrcoXtxov 86xttov. tim c
Teofilact, fostul Logoft de Vistierie, a dat o crticic de-

spre Lemnul Sfinlei Cruci, i aceasta tlmcit din grecete

de-a dreptul, de al doilea boierina cunosctor al limbii eli-

neti. îndreptarea pctosului cu duhulu blândeeloru, diit

1765, e un manuscript slavon al lui Vichentie Ioanovici,

fost episcop de Arad, trimes spre publicare ne Pavel Ne-

nadovici, Patriarhul de Garlovt.

Dar aceast tipritur îndemn pe Mitropolitul Gavriil sâ

porunceasc a se face din grecete o nou traducere ro-

maneasc a crii, pe care o întituleaz, spre a se deosebi

de cealalt, «îndreptarea pctoiloru, adec învturii
ctr celu ce s pociete, curmi s cade s se ispovea-

duiasc» ; Evloghie dasclul isclete numai ca diorthositoriu.

Numai în 1771, prin sârguina acelui Toma al doilea Lo-

goft, Toma Car, din care Ruii, cari ocupau Moldova,

ar fi vrut s fac legislatorul acestei teri
1

, se Jucrâ o

«Alctuire înaurit», traducere a crii Evreului convertit

Samuil Rabbi, care scrie împotriva iudaismului, — înc o

tlmcire din grecete, dup textul din Lipsea, 1769. Iticfr

sau ieropolitica lui Vartolomeiu Mzreanu — din rusete,

dup o ediie dela Pecersca, din 1712, — rmase îns i

mai departe în manuscript, cum rmase i alt traducere,

din 1747, a lui Ghenadie Cozianul 2
.

în Râmnic apare la 1760 cea d'intâiu carte de combatere

a Uniilor ardeleni, cari deschiseser ei rzboiul priu publi-

1 V. tînvtur a însui stpânitoarei Mriri Ecaterinii II ctr
orânduita epitropie preste alctuirea artrii a unii noao legiuitoare

Condic, tlmcit..., care s'au tlmcita de Thoma 2 Logofei) • ;
lai,

1773. Gf. Ist. Ut rom., II, pp. 446-7.

2 V. Ghighiu i Arge, p. 29 i urm., no. 19.
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caiile dela Blaj ale lui Aaron *
: «Cartelau lumin cu dreapte

dovediri pentru Vavilonulu celii tinuitu, carele iaste la

Rmleanto: e tradus dup originatul grecesc al lui Nil de

Salonic, fr a se arta prin cine s'a fcut lucrarea. Ghe-

sarie, viitorul episcop de Râmnic, isclete îns ca tradu-

ctor a doua Prefa la «întrebrile i rspunsurile» lmu-
ritoare de dogm ale lui Simion de Salonic, aprute la

Bucureti în 1765, Traducerea crii lui Nichifor Theotokisr

Corfiotul ajuns Mitropolit de Cazan, împotriva lui Camilli^

i a Unirii, scris dup 4763, apru numai în cea d'intâiu

jumtate a veacului al XIX-lea a
. Iar Cuvintele lui Nichifor

Theotokis, traduse din porunca lui Filaret la 1793 8
, nu

se publicar niciodat.

Macarie, prietenul lui Paisie i fost egumen de Bistria,

apare ca traductor la 4775 numai, când se d, din ma-

nuscriptele lui, la Bucureti, volumul de Omilii al vechiu-

Jui Macarie Egipteanul, un ascet i acela. Mai lucrase ver-

suri, o bucoavn, un dicionariu, o gramatic 4
, un «Mic pri-

nos» Fecioarei 6
, apoi, poate, o «Carte de suflet folositoarei) 6

, o

traducere a Tâlcurilor Psalmilor de Teodoret (4787 7
), Ha-

ritovreiton Paradeisos, «Tainica Florrie» i poate «Scara

lui Iacov» 8
, Tipicul, «Oglinda tainic a vieii clugreti»,

«Calist», Viaa lui Dimitrie de Rostov, Ioan Scrariul, Sf.

Chirii de Alexandria, Bogoslovia, Tâlcul Apocalipsului, etc. 9
,

dar lucrarea de cpetenie— mântuit in 4782 abia —a acestui

i V. mai sus.

2 Ghighiu i Arge, pp. 17-9.

8 Cernica, p. 23, no. 151.

* Ist. Ut. rom., II. p. 275 i urm.

5 Ghighiu i Arge, p. 58. no. 19.

Bisericani i Raca, pp. 12-3.

i Ist. Ut. rom., II, p. 391 ; Bis. ort., XII, p. 673 i urm ; XVIII, p,

298 i urm., 303 i urm., 695 i urm.

8 Cernica, p. 23..

» Studii i doc, VII, pp. 309-10.
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om învat i harnic, ptimind în9 de multe ciudenii,—

in traiu, de sigur, ca i in scrisul neobinuit, In stilul plin

de neateptate i neingduite cuvinte,— e traducerea Vieilor

Sfinilor din grecete,— lucrare uria, care a vzut tiparul

numai târziu, dup oarecare prefaceri, în Moldova, tocmai

în tipografia întemeiat anume mai târziu de Paisieni, in

rândul crora se înscrisese printre cei d'intâiu. El muri

la o dat necunoscut, lsând dup^el faima c, atunci când

Grecii aveau pe un Mânase Heliades, el erâ cdasclul cel

mare» pentru Români *.

Aceste traduceri arat sfâritul total al influentei slavone

în ara-Româneasc : cel din urm destoinic dascl de aceast

limb fusese strlucitul caligraf preotul Floru, traductorul

Tâlcului Psaltirii ; ls numai ucenici slabi, cum e Cons-

tantin dasclul, cari nu pot sta alturi cu un Evloghie din

Moldova 2
. O nou legtur intre slavona înviat, mai ales

pentru cetirea i tlmcirea Vieilor Sfinilor, celor vechi i

noi, dintre schivnicii închinai numai lui Dumnezeu,—i limba

greceasc, acum cultivat, nu de Greci, nici pentru Greci,

i mai puin pentru grecizare, ci pentru lrgirea i adânci-

rea studiilor de teologie, pentru înzestrarea Bisericii i îm-

bogirea literaturii prin cri, tlmcite fr mijlocire din

aceast limb, erâ s'o fac Paisie, ai crui ucenici, «.Sloveni»

i Români, in curând nu mai puin de 350,— dsobor* fr
preche, ca numr, ca pregtire, ca evlavie i ca fel de via
harnic i ideal — începur înc dela aezarea lor in Dra^o-

mirna, la 1763, rostul br cultural în hotarele Bisericii, care

se lrgiau tot mai mult.

i Cernir, p. 24. no. 162: cf. p. 23, no. 156; p. 25, n-le 197-9.200-1.

2 Pentru Floru, v. Cernir, p. 17. no. 115; Ist. Ut. rom, I, pp. 421.

457; Melchisedec, în Rev. p. ist.,arrh. i fii., voi. IV, p. 523; Urechii

Ist. Rom.. I. p. 822.
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CAP. VI.

Biserica din Bucovina anexat la Austria

i noul Guvern strin.

La sfâritul rsboiului ruso-turc din 1768-74, Austria po-

runci trupelor sale s înainteze pe teritoriul moldovenesc

vecin cu Galiia de curând anexat, la cea d'intâiu împr-
ire a Poloniei: peste puin, prin convenia din Palamutca

(1776), Turcia ceda, fr s aib dreptul— ceia ce face din

aceast convenie un act nul în dreptul ginilor— , tot inutul
Cernuului, un numr de sate din al Hotinului, ca i i-
nutul Sucevei în mare parte i al Câmpulungului întreg.

Se nscoci un nume pentru noua provincie împrteasc i
se gsi potrivit unul slav, necunoscut oficialitii moldove-

neti sau poporului român, Bucovina.

In «Bucovina^) era cuprins cetatea Sucevei, unde sttea

înc dichiul Mitropoliei, acum Metodie, artând c astfel acesta

er Scaunul arhiepiscopal vechiu i adevrat, apoi Drago-

mirna lui Paisie i a soborului su ; Putna, în care Iacov

mai tria înc; Humorul, ce sttea poate tot supt egu-

menia lui Calistrat * ; Voroneul, cârmuit de Macarie a
; Sânt'

Ilie, cu alt egumen Macarie 3
; Solea lui Mzreanu, care se

bucurase la începutul rzboiului, crezând c poate însemna

acum in fruntea condicelor sale de documente numele «pre-

blagocestivei însui-stpnitoarei marei Doamnei noastre Im-

peratriii Tecaterini Alexievni, a toat Roie i a diadohului

ei, bine-credincîosului Domn i mare cniaz Pavel Petrovicb *,

i Sucevia, aproape uitat. Mnstirea Todi renilor, din Bur-

1 Doc. Callimachi, I, pp. 464-5.

2 V. Condica mnstirii Voroneul, ed. Sim. FI. Marian, Suceava 1000.

s Ibid, p. 35.

* începutul la Condica mnstirii Solea, ed. cit.
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•dujeni, a lui Toader, fratele lui Ieremia Movil, închinat

•de mult, rmase la Moldova *.

La început, partea înstrinat a Moldovei pstr vechea

ei alctuire bisericeasc, dichiul îndeplinind i funcii epis-

copale, fr a fi împiedecat de nimeni, iar grija arhiereasc

asupra târgurilor i satelor având-o Dosofteiu Herscu, epis-

copul de Rdui, care nu se crezuse indatorit a rmânea
in Moldova turceasc. El lu parte i la ceremonia teatral

a închinrii i jurmântului locuitorilor ^bucovinenii ctre

marea împrteas cretin dezrobitoare 9
. Numai in 1781,

se lu hotrârea de a împiedeca orice legturi i pe terenul

bisericesc între partea anexat i teritoriul domnesc, i, la

24 April din acest an, Mitropolitul Gavriil trebui s renune
la drepturile lui metropolitane 3

. Fr a se întreba la Cons-

tantinopol, fr a se observa vre una din formele pe care

le impun canoanele, Austria proced in chestia alctuirii

Bisericii bucovinene tot aa precum procedase Rusia de

curând (1771) in Moldova ocupat.

La moartea episcopului de Brila, Daniil 4
, aceasta împr-

ise, in adevr, dieceza raialei cucerite, pentru moment, intre

eparhiile Buzului (Brila însi), Huului (Ismail, Reni,

Chilia, Cetatea-Alb, Tighinea-Bender) i Rduului (Ho-

tinul, — unde, la 17(35, dup cererea lui Daniil însui, Pa-

triarhia constantinopolitanâ se învoise a numi pe Neofit,

egumenul dela Sf. Gheorghe din Bucureti, autorul unui

comentariu la Gramatica lui Gâzi si al unei «Alegeri din

Psaltire», viitorul efimeriu al Grecilor din Sibiiu 5
). Apoi

1 Marian, Inseripiuni de pe manuscripte i cri vechi din Buco-

vina, Suceava. 1900: pp. 46, 49-50; cf. Inscripii, 1, no. 1.

2 V. 1. Grmad. în Viaa Româneasc pe 1908.

8 Wickenbauser. Ritdautz, p. 46 i urm.
4 Pomenii intre ctitorii bisericii basarabene dela Câuani ; Inscripii,

II, pp. 14-5, no. xvii.

* Bibi Rum., H, pp 190-1, 193; Scriitori bisericeti, pp. 5-6. Pentru

împrirea diecezei «Proilavului», v. Melcbisedec, Cronica Rutului, I»

p. 312 i urm.
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•Guvernul provizoriu rusesc ddu episcopia Hotinului unui

Amfilohie, probabil Putnean, care trebui s stea i pe urm
în Moldova, la mnstirea lui Zagavie, lâng Hârlu, ori la

Iai, scriind cea d'intâiu geografie — dup Buffier, tradus în

italienete, — i cea d'intaiu aritmetic, pe lâng Gramatica

teologhiceascâ a lui Platon de Moscova, din 1795 L
.

Tot astfel acum, dinti^o zi în alta, Dosofteiu ajunse, i primi

s ajung, episcop liber, scutit de orice amestec, al Bucovinei

împrteti, dându-i-se i drepturi asupra mnstirii Marelui-

Schit din Galitia,— întemeiat în veacul al XVII-lea, se pare,

i având supt ascultare Sucevia. Era un fel de Mitropolit

cu patent dela Viena, fr titlu i fr recunoatere în cu-

prinsul lumii ortodoxe, un funcionar bisericesc de nuan
rsritean al Guvernului Statelor austriace. în loc ca un

arhiereu s-i vesteasc schimbarea esenial de situatie,aceasta

i se semnific prin generalul comandant, Enzenberg, care bine-

voi s-1 cerceteze in chiliile din Rdui 2
. Un consistoriu, pe

care Biserica ortodox nu-1 cunoate i cum n'a funcionat

vre unul în Moldova ori in ara-Româneasc, dar cum îl

avuser episcopii de Fgra, înc dela Ioan Patachi, i se alipi,

pentru a-1 sftui i a-1 spiona 3
. Dosofteiu se declar gata,

chiar dela aceast întâlnire, s ieâ protocol de purtrile preo-

ilor i s înfrâneze pe clugri, asigurând i el pe ofierul

strin c aceti clerici triesc în de obte moral. Enzenberg ii

art c are de gând s restrâng numrul clugrilor, s
scrie averea mnstirilor, s aleag egumeni el însui, intr'un

sobor de clugri, i cu doi egumeni vecini 4
, s împiedece

crile bisericeti din Moldova, dei recunotea c n'are cu

- ce Je înlocui, cele din Blaj fiind unite 6
. Administratori strini

. erau s intre in mnstiri, care vor forma o singur orga-

i Ist. Ut. rom., II, p. 388 i urra., p. 519, nota 3 ; Cron. Bom. t II.

2 Wickenhnuser, l. a, p. 48 ; cf. Zieglauer, Geschichtliche Bilder.

3 Ibifl.

* Ibid., p. 50 i urm.

-* Ibid., p. 53.
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—

i
' —*™^^

nizaie economic supt controlul Guvernului ; schiturile se

vor închide neaprat. Contabilitatea i statistica, regularita-

tea, precizia, trebuiau s iea locul, in toate, vechilor datine

i canoanelor imutabile. Generalul erâ sigur c, prin de-

cretele i execuile sale, e în stare a reforma o Biseric

plin de pcate, ceia ce se potriviâ, alminterea, cu întregul

sistem de guvern anti-clerical al lui losif al II-lea x
. La 1783

el târâ pe Dosofteiu în Cernui, unde decretul din 12 De-

cembre 1781 mutase, necanonic, episcopia, i unde el trebui

s Iac din banii si o biseric mai cuviincioas pentru ca

s aib unde se închina. Arhimandritul Meletie, proegu-

menul Antonie din Putna i un Gherasim primir s scrie,

împreun cu Bal, averea mnstirilor 2
.

Cu aceasta începu, supt btrânii ochi îngduitori ai lui

Dosofteiu, prigonirea. Egumenii de Vorone i Sânt' Ilie*

fur izgonii, fr niciun drept, ei fiind pe via i rspun-

ztori numai fa de un sinod; cei de Solea i Humor,

«trimei la pocianie în mnstirile lor». Guvernul militar

voia o i mai aspr pedeaps a dui Macarie din Sânt' llie*,

trimeterea lui aiurea, aceiai surgunire pentru Antim de

Humor si Metodie, urmaul la Solea al lui Vartolomeiu

care fugise in Moldova, ca i Voroneeanul, vecinul su 4

i, pe lâng ei, pentru doi protopopi i un numr de preoi

si clugri 6
: singur Venedict de Moldovita se învrednici de

mulmirea noilor stpânitori a
. Se ceru chiar episcopului,

pe un ton de porunc, s pofteasc pe «domnul Mitropolit»

(Herm Metropoliten) din Moldova a ceda averea in moii

a Mitropoliei sucevene 7
,

pe care o numiâ biserica cSf.

i V. o hotrâre a lui ibid., la p. 68.

2 Ibid., p. 54.

3 Ct*. p. 152 i urm.
* Ibid., p. 58.

* Ibid., p. 74.

* Ibid., p. 61.

7 Ibid., pp. 64-5.
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Glieorghe din Suceava» l
. i, ani de zile, se purt cu dânsul

o lupt învierunat pentru a-i despoiâ Biserica de Co-
manul dat de vechea Doamn Anastasia, de chiar teritoriul

rduean i de dou sate în Moldova 8
, in schimb pentru

o leaf, mai mare ori mai mic, «aa cum se obinuiete

pretutindenea». în zdar aduse înainte Dosofteiu c nu
poate clca pravila, nici prsi ce nu e al su, el care e

«de treizeci de ani cununat cu aceast eparhiei) 8 i &'a

deprins «s-i afle odihna» acolo in Rdui, în zdar plânse

lacrimi calde înaintea prigonitorilor 4
: i se îngdui numai,

de mil, s pstreze Rduul în câi ani mai are de trit.

Era vorba acum s-1 supuie Patriarhului sârbesc de Gar-

Jovât 5 — si aceasta se si fcu, la 6 Decembre 4783, în

chestii de dogm mai ales, iar la 8 Decembre 4786 în toate,

episcopul bucovinean fiind chemat la sinoadele sârbeti.

I se trimesese de acolo, ca «îndrepttor», un fel de teolog

oriental, arhimandritul deJa istatovicI, Ghedeon Nichitici.

Se prevzu chiar s se creasc popii tineri în studii mai

înalte i întiine la Lemberg 6
,
pe lâng c se începu

o coal de preoie în Bucovina chiar 7
. Se hotra apoi în-

dat «s lipsasc clugrii dela economiia moiilor», afar doar

de o grdini pentru aier 8
,
i s se împuineze lcaurile

lor mai mrunte, ba chiar s se prseasc unul ca Dra-

gomirna, pentru c e «alctuit din aa de muli oameni

strâni Jaolaltâ i deosebii, cu faim rea, i mai e i la

grani» 9
. Enzenberg voia s pstreze doar Moldovia, Su-

1 V. rspunsul Mitropolitului, ia Erbiceanu, Ist Mitr. Mold., p. 309.

2 lbid., p. 67 i urm.

s lbid., p. 78.

4 lbid.
B lbid., pp. 86, 92.

« lbid., p. 90 i urm.

7 V. lorgu Toma, în Junimea literar din Cernui, pe 1908.

8 lbid., p. 97.

9 «Da dasselbe aus so viei moglich zusammengebrachten uad ver-

scbiedenen, nicht woll beleumundeten Leuteu besteht, und an der

Grenze liegtt; ibid., p. 91. Se închise i mnstirea de femei Petrui

;
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cevia i Putna * ; numrul preoilor va fi restrâns, din atâtea

sute ce erau, la... 90.

O singur msur stârni indignare i produse o energic

protestare : aceia a secularizrii mascate. La 10 Ianuar 1784,

Dosofteiu, apoi Nichitici, acum episcop neunit al Ardealului, i

arhimandritul Gherasim artau c o astfel de hotrâre nu

se poate fr un sobor de obte i c daniile Domnilor

Moldovei sânt fcute pe vecie 2
; se ceru ajutor la Carlov.

Se rspunse c e vorba numai de o «luare in administraie»,

care, liind voia împratului, se va face neaprat. Dac
episcopul i noul su îndrepttor, un Ardelean, arhiman-

dritul Foldvari, «Feldioreanub, nu rmaser in hotrârea

lor, egumenii atini de msura Guvernului declarar acum

c sânt hotrâi a pleca din ar i c nu vor mai asculta

de episcopul Bucovinei. E bine s cunoatem numele acestor

clerici cari fur judecai în Gonsistorii i surgunii, dup
destituire, în alte mnstiri sau zvârlii peste hotar: Iacov

de Putna, Antohie de Sucevia, Artimon de Solea, Venedict

de Moldovia, Antonie de Humor, cel mai greu lovit; fu

iertat numai, pentru boal, Ioanichie de Dragomirna s
:

Ignatie de Vorone se deprtase singur. Ei nu cutezar

îns a duce mai departe împotrivirea i se rugar de iertare,

dar Venedict, un minunat gospodar — cum recunosc i

dumanii 4 — i Antohie treceau in curând i ei grania*.

Supt conducerea Germanului Beck administraia cfondului

religionarD se organiz acum, in 1785 6
. Planul de cregu-

lare a mnstirilor!) din 29 April 1780 fu isclit apoi de Do-

ibid., p. 92, — cf. pp. 110, 114-5— , apoi Horecea, Mâmâietii, Zamostia,

Luca, cBabin» i cChristacek».

i Ibid., p. 98.

a lbid. t p. 101.

* Ibid., pp. 103-5.

* Ibid., pp. 156-7.

* V. raportul, ibid., p. 191.

« Ibid., p. 120.
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softeiu, Împotriva contiinei i voinei lui exprimate, la

1789: mnstirile erau reduse aproape la nimic, în toate

privinele x
. Numirea egumenilor era s se fac din Carlov.

ese protopopi (de Cernui, Ceremu, Nistru, Berhom&e,
Vicov, Suceava; vicari la Câmpulungul Moldovenesc i la

cel Rusesc) i doi vicari erau s ajute pe Dosofteiu,—rân-

duial care inu pân târziu în veacul urmtor. în acelai

an, el închidea ochii în temnita-i onorabil din Cernui 8
.

Urmaul lui, Sârbul Daniil Vlahoviei, dela mnstirea
Covila (f 20 August 1822, dup o pstorie de 33 de ani i
îngropat la Dragomirna 8

), nu tii — dei condusese coala

de preoie a înaintaului su — s înale prestigiul unei

Biserici deczute. Aceti episcopi ai Guvernului nu ddur
mcar noii Biserici crile trebuitoare, i Octoihul din 1804

rmâne o raritate : i aici cartea din Principate hrni pe

credincioii inuturilor înstrinate. Austria ruinase presti-

giul, valoarea cultural i naional a Bisericii româneti din

Bucovina, precum încercase a face acelai lucru cu Biserica

româneasc din Oltenia, o jumtate de veac mai înainte.

i Ibid. t p. 121.

3 Cf. i articolul d-lui I. G. Sbiera, în cEnciclopedia Român» din

Sibiin.

» Cf. Inscripii, II, p. 12, no. 28 ; cf. Vorobchievici, Dragomirna, p. 39.
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PARTEA A Vll-a.

Învierea spiritului bisericesc

PRIN

REFORMA LUI PAISIE DE NEAM.
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CAP. I.

Paisie i paisianismul în Principate.

Clugri fugari din Bucovina catolicilor, a prigonitorilor

samavolnici, a revoluionarilor mireni, clctori de canoane

i nimicitori de datine alergar în Moldova, trezind la o

nou via mnstirile puin locuite i fr vre-un rost

cultural din Moldova rmas supt ascultarea Domnului 1
.

Un Meletie Ghica, fugar apentru c n'a gsit de cuviin s
se otrice obiceiurile terii i rânduiala ortodoxiei», ajunse pân
la Atos i Smirna. în Slatina lui Lpuneanu se aez
fugarul Macarie de Vorone 2

, în Raca, Venedict de Mol-

dovita 3
. Schiteni, dela Schitul-Mare din Galitia, întemeiar

in judeul Botoani mnstirile nou Coula i Zghireni 4
,

dintre care cea d'intâiu fusese bogat druit de boierul ctitor

din veacul al XVI-lea, Vistierul Iui Rare, Teodor 6
. Varto-

lomeiu Mzâreanu, care nu zbovi nici el s prseasc
lîucovina, dup începerea «reformei» mnstireti — la

l-iu lanuar 1779, neprevzând-o, el ls Putnei întreaga

lui avere ,
— se adposti Ia Roman, unde era, la în-

ceputul unui veac nou 7
, egumen al mnstirii Precista, f-

1 Wickenhauser, o. c, p. 107.

2 Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 358 i urm.
8 Melchisedec, (tron. liom., II, p. 115; Wickenhauser, /. r.

* Erbiceanu, Ist. Mitr. Molii., pp. 339-40.

6 V. cap. Coula i Vorona din Studii <i doc, XVI.
6 Marian, in liev. pol., 1889, no. 7 ; Urechi, in An. Ac. Rom., X, p. 208.

nota 2.

7 Urechi, l. c, p. 233, nota.
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cut din nou de episcopul nemean Ioanichie, într'un timp

când Constantin Racovit cldiâ la Focani mnstirea Proo-

rocului Samuil, închinat poate Alexandriei, i la Iai m-
nstirea Sf. Spiridon \— toate trei cu spitale. Vartolomeiu

însui venise la egumenia Precistei dup Gherasim Put-

neanul, care era egumen acolo la 1787, când prefcu

biserica 2
,
i avu el însui ca urma— i pân la 1826— pe

alt Bucovinean, Gherasim 3
.

în sfârit, Paisie Veliciovschi fu printre cei dintâiu cari

trecur in Moldova pravoslavnic, stpânit de un Domn
pravoslavnic, cu fric de Dumnezeu i respect pentru Bi-

seric, înc în anul lurii Bucovinei, la 14 Octombre

1775 4
, el îi fcea intrarea în mnstirea Secul, încptoare

cldire cu multe chilii, in care, de mult timp, nu se mai

desfura vre-o munc — de aici îns, din noua ctitorie a

lui Varlaam, veniser episcopii de Hui Varlaam l-iu (1690

i urm.), Iorest (1714-27) i Ghedeon (1728-34) B— , mnstire
pe care i-o dtuise Grigore-Voda Ghica. Numrul «frailor»

din «soborul» su se înmuli ins aa de rpede, încât

Constantin-Vod Moruzi, urmaul lui Ghica, simi, in August

1779, nevoia de a-i mai da un lca din cele vechi pentru

a face s domneasc în el noul spirit de harnic munc
în scrisul si tlmcitul crilor.

Neamul, dup petrecerea in zidurile sale a Polonilor

întâiu, a ctanelor nemeti pe urm, se afla în stare proast,

dei din mijlocul clugrilor si, cari nu erau mai luminai

sau aprini de râvn decât ceilali, se ridic la 1718 epis-

copul de Roman,— apoi Mitropolit,—Gheorghie, cel de Husi
T

1 Gf. Inscripii, II, p. 156 i urm. ; Melchisedec, Cron. Rom., II.

pp. 64-5.

2 Inscripii, II, p. 22, no. 2.

* lbid., no. 1.

* La 21 Iulie era la Dragomirna ; « Adunarea*, l. c.

5 Sava, înaintaul lui Iorest, — dela 1700— fusese din Pansari;

Melchisedec, Cron, Huilor, I, p. 172.
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Varlaaoa, care a fost egumen acolo dela 1716 la 1720 \
apoi, la 1735, alt episcop de Hui, Teofil, care fuseae, timp

de zece ani mcar, egumen nemean. Teofil trecu, în 1743-4,

la Roman i de aici, peste puin, in Septembre 1747 — rl

murise la zi 'ntaiu din aceast lun—, oasele i se strmutau

la mnstirea lui de postrig, unde, fiind el un crturar de

slovenie, ca toi arhiereii din generaia sa, o inscripie mai

mult In aceast limb-i înseamn locul de îngropare, în prid-

vorul bisericii lui tefan-cel-Mare 2
. Ioanichie, episcop <le

Roman (1747-69), e i el tot Nemean : e i ctitorul schitului

Vovedenia, de nou via în sihstrie a
,
i el sprijine pe cr-

turarul stare de Neam Grigorie 4
; fratele su Nicolae trai

pân la captul vieii ca monah acolo, la Neam 6
, îngropat

fiind apoi in mnstire, ca i Ioanichie însui. E îns cel din

urm arhiereu care porni de acolo, cci i urmaii lui Teolil

la Hui, Ieroteiu (1744-52) i Inochentie (1752-82), i cel dela

Roman ai lui Ioanichie — unde, adugim, Atanasie, col

din 1724 la 1733 6
, fusese Putnean — Leon Gheuca T sânt

clugri din Putna, din rândul crora fcea parte, de al-

minterea, i GavriiI Mitropolitul, care petrecuse acolo Înaintea

norocului su 8
.

într'o frumoas scrisoare, Paisie spune cum a primit

fr voie grija mnstirii sale celei nou, cum «soborul*

su dela Secul 1-a petrecut pân la Neam cu lacrmi, cum
n'a putut adposti mai mult de vre-o cinsprezece vechi

ucenici de-ai si in chiliile puine ce se puteau locui aici,

I Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 206.

a Gf. Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 206-14; Cron. Rom., U,

pp. 28-9; Notie, p. 6.

3 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 51-5, 65 i urm., 80 i urm.

* lbid., p. 78.

* lbid., pp. 86-7.

6 Ii urmeaz, scurt timp, Dauiil de Solea; Melchisedec, Cron. Rom.,

n, p. 2i.

" lbid., p. 95.

s Inscripii. II, pp. 175-6. no. 471.
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cum e nevoie de lucru mult pentru a se aduce In bun
stare aceast mai veche mnstire a Moldovei întregi, cum cel

d'intâiu gând la sosire i-a fost s se închine icoanei Maicei

Domnului fctoare de minuni, pe care cse învrednicise de

trei ori a o inea cu pctoasele lui mâni», atunci când,

înc tânr, fcea drumul la Sfântul Munte 1
. Avea de gând

s zideasc bolni i chilii nou, cu dou rânduri, aa cum
se vd astzi, s fac o nou reparaie a cldirilor bisericeti,

dup aceia, veche de aproape jumtate de veac, a episco-

pului de Roman, Pahomie. El tri aici pân la 15 Novembre
1794*.

în linitea bogat dela Neam, Paisie, scriindu-i epistolele

de îndrumare ctre toi cei ce ineau de regula lui, i chiar

ctre cei de acas, din Pultava, îi pregti de lucru uce-

nicii crturari : «Slovenii» : Sofronie, urmaul su în egu-

menie (1794-4803), Ioan, care a fost i el egumen (f 1812),

seninul btrân Dosofteiu 3
,
pe Dorofteiu, ucenicul lui Sofro-

nie, pe tefan ierodiaconul, traductor (f i. 1807), pe tovarii

la tlmciri ai lui tefan, cdasclub Isaac, trecut în rându-

rile schivnicilor, colarul acestuia, Iosif, apoi Stratonic, An-

tonie, Rafail, dar mai ales Gherontie. Spiritul cel nou ptrunse

la Agapia Veche, unde in 1789 sttea «stareul» Macarie cu

<k 12 prini la obte» ; la Hangul, se pare, al crui monah

Galaction se îndeletniciâ cu copiarea crilor; la Bisericani,

unde Veniamin, arhimandritul i egumenul din 1803, pare

a fi un Paisian * i unde scria Mitrofan, clugrit de Paisie*:

la Raca, unde Antonie egumenul se afla cârmuind pe

amiai vreme 6
, dup Chirii arhimandritul, tlmcitorul celui

d'intâiu Tipicon i acela care «au adus luminata mnstire

1 Studii i doc, VII, p. -159 i urm.
2 Melctiisedec, Notie, pp. ti-7.

3 V. i ht. Ut. rom., II, p. 393.

4 Lpi'datu, Biscrieatti si Baca, p. 31.

* lbid., p. 33.

« lbid., p. 32.
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la cea lui Dumnezeu plcut via clugreasc», fiind i în-
vtorul ierodiaconului Gherasim, care a fost apoi cel
d'intâiu tipograf muntean \ al lui Ioan i Meletie, scriitori.

Un Agafton, Rus, întemeia schitul Vorona, în pdurile Bo-
toanilor, schit de «Slovenii), din «Malorosia» i Bucovina,
Moldoveni i Români, strâni din toate prile. Schiturile
dela munte, Vovidenia, Pocrovul, Tarcul, aveau schivnici
dup vechea rânduial a lui Dimitrie de Rostov, cari se
unir la micarea paisian.

Munteni se adauser la «sobor» : un Rafail din Hurez a
,

un Grigorie din Bucureti, care se aez la Câldruani,
mnstirea lui Matei Basarab, al carii egumen Dosofteiu,

mort la 1807 », arat s fi ascultat i el de-a dreptul înv-
turile marelui dascl de clugrie nou; Chiriac Râmni-
ceanul 4

, care ajunse clugr la Cluiu; Gheorghie, care

sttu în fruntea mnstirii Cernica de lâng Bucureti, o
fundaie a familiei tirbei. Schitul Iezer, Poiana Mrului,
poate Vrzretii, Ghighiul de lâng Ploieti, Dlhuii,
Ciolanul din Buzu, Cheia prahoveana, din 1835-9 B

, toat
partea de spre Moldova a Principatului muntean suferi

binefctoarea înrâurire a lui Paisie.

i pentru clugrie,—care triau la Socola, zidit de o fat a

Lpuneanului, apoi la «Soborul Maicelor» din Iai, biserica

Sf. Paraschive— care se mai pstreaz înc 6,— fcu Paisie un
Jcaales, laVratec; la 1802 apoi, Alexandru-Vod Moruzi,

adec Mitropolitul Veniamin, mut pe cele din Socola Ja

Ayapia, ca s se fac loc Seminariului 7
: aici erau s învee

cu *dascal btrân procopsit Ja învtur» «carte greceasc i
elineasc», alegându-se i dintre ele apoi «dascle», i s de-

prind «lucruri de man, adic cusuturi, hramuri, chilimuri

1 Ibid.. pp. 45-6, 49, 51.

* Cernica, p. 15.

» Studii i doc, VII, pp. 308-9.

* V. Ist. Ut. rom., II, p. 381, nota 3.

* V. Inscripii, I, pp. 68-9; II, p. 247 i urm.
« IbicL, II, pp. 198-9 no. xliv.

7 Uricaviul, VII, p. 128 i urm.
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i cuauturi de veminte arhiereti i alte iscusite lucruri,

^are aeestea sânt pentru cinstea i folosul lor i pentru po-

doaba Patriei».

De alminterea, aici un Domn chiar, fusese cucerit de

ideile reformei, i astfel la Maiu 1776 Alexandru-Vod Jp-

silanti hotriâ c in obtejitii nu vor intra decât cei cispi-

tii cu cercarea cuviincioas, de vin adec cu gândii de spse-

nie», oameni maturi, întregi la minte i slobozi, lipsii de greu-

ti de familie ; el mai adugiâ c fraii nu vor avea «încurc-

tura aliveriurilor», desprindu-se de lume cu totul, printr'o

adiat de moarte», c ei nu vor râvni alt mâncare decât

acea proast i lesne câtigat a obtii», nici alte veminte

decât «ceale srceti i lesne cumprate», c nu vor p-
rsi mnstirile i nu vor lsa pe nimeni s vie în ele ccu

cântece lumeti sau cu necuvioase fapte», c atât «chino-

viarhul, adec nacealnicul obstejitiei», cât i skeuophylaxul,

«pzitoriu de vase», i economul s fie de cas i «neschim-

bai», iar egumenul nici va vinde, nici va cumpra moii,

mrgenindu-se a chivernisi bine averea ce a gsit *.

în toate «obtejitiile», care au In fruntea lor un «na-

cealnic» sau «stare» i cuprind muli clugri-preoi i
clugri-diaconi, i un numr de «duhovnici» alei, se vd
chipuri de-ale Începtorilor curentului reformei religioase:

Paisie însui, Gheorghie de «Cldruani i Cernica», Do-

rofteiu, care urm lui Gheorghie in cea d'intâiu mnstire.

i apoi episcopii, Mitropoliii de care va veni vorba îndat,

triser dup norma paisian, înainte de a luâ în mân
pateria de arhierei. în vechile dulapuri se mai pstreaz,

ori se mai pstrau pân la strmutarea lor la Academia

Român, — pe lâng tiprituri slavone, greceti, româneti,

une ori i latine, cri de slujb, de cetire, de teologie,

adesea i unele cri profane — , crile ieite din rbd-
toarea munc a mai multor tlmcitori i caligrafi. Mai

1 Studii si doc, V, j». 551 i urni., no. 4.
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mult din cele care privesc clugria : Sf. Petru Damaschin,

«Hotrârile pe scurt* ale Sf. Vasile, «Cuvintele» aceluiai,

«Rasoforul» sau cartea cdespre Tundere» i alte scrieri ale

lui Nichifor Theotokis, «Maqco Pustnicul», «Catafighiotul»,

«Stavrofilia», — Iubirea Crucii adec—, Ion Scrariul, Viaa

lui Dimitrie de Rostov, a Sf. Calist, cOglinda tainic a

vieii clugreti», Teodoret, Chirii de Alexandria, «Ceale

patru cri ale Bogosloviei», Tâlcul Apocalipsului, Isaia

Pustnicul, «Cuvântul pustnicesc» al lui Nil, «Scara Raiului»

de Ioan Sinaitul, Efrem irul, Paterice, între care cel dela

Pecersca, «Capete lucrtoare» ale lui Nichita Stethat, clugr
diu mnstirea constantinopolitan Studion, Sf. Grigore Si-

naitul, Simion Noul Bogoslov, învturile i scrierile lui

Paisie s. a. *.

CAP. II.

Paisianisraul i Biserica Moldovei supt Hitropoliii Leon

Gheuca i Iacov Stamati.

Deocamdat între aceast via vioaie a mnstirilor de

«obtejitie» i între oficialitatea bisericeasc nu era o legtur,

strâns nici mcar în Moldova. Mitropolitul Gavriil tri

pân la 20 Februar 1786 *
; el ls ca schimbrile nepriel-

nice ortodoxiei i rosturile româneti s se îndeplineasc

in Bucovina fr s se amestece, i ddu Mitropolia ca lo-

cuin Domnului, dup focul ce-i mistuise Curtea, — el în-

sui adpostîndu-8e in mnstirea Golia, unde i muri. Pe
vremea lui se fcu biserica Sf. Gheorghe de lâng Mitro-

polie, în care biseric Gavriil, ctitorul ei, slujiâ mai bu-

curos decât in adevratul lca metropolitan al Doamnei

1 Cf. Cernica; Lâpedatu, L c. ; Ghighiu i Arge, Studii i doc. VII, l. c.

* Loc. Callimachi, I, pp. clxxxv, 407 : Erbiceanu, Mitr. Mold., p.
xlviii; Inscripii, II, pp. 175-6.
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Anastasia Duca, Stratenia, care fiind, prin vânzrile nechib-

zuite ale lui Gavriil, incunjurat de prvlii jidoveti,—ca i
Sf. Gheorghe, de altfel, care avea «locuirea Jidovilor pân
aproape de altarul eto,— fu prefcut apoi, la 1796, în pa-

raclis al colii înalte de grecete, al Academiei domneti,

întemeiate de Grigore Alexandru-Vod Ghica 1
. C a fost

bun i darnic, «tatl cel prea-blând i prea-iubitor al tu-

turora, cârja celor sraci, mângâierea celor intru necazuri» f
,

nu e de ajuns pentru a-i acoperi greeala de a nu fi tiut

s reprezinte, cu demnitatea i hotrârea cuvenit, în astfel

de împrejurri grele, Biserica sa.

Un fecior de boier, Leon Gheuca, crescut pe lâng Ga-

vriil, care-1 fcu i protosinghel al Mitropoliei, ajunse

pe rând episcop de Roman, la 2 Februar 1769, supt Gri-

gore-Vod Callimachi, nepotul lui Gavriil,— lsându-se cu

voie la o parte i Inochentie de Hui i Dosofteiu de R-
dui 8

, apoi i lociitor de episcop al Huilor, la plecarea

în Rusia a lui Inochentie, în 20 Novembre 1769 4
,
i, în sfârit,

la 1786, înlocuitor al patronului su statornic, ca Mitropolit,

cu toat îndrznea încercare a Patriarhului pe lâng
Poart de a se face numire de Mitropolit prin el i soborul

su B
. Era un om înc tânr i de o cretere aleas, care în-v franuzete — limb pe care o tia i Chesarie de Râm-

nic, care cetiâ ale Mercure francais», Enciclopedia i Istoria

Moldovei de Carra — ca episcop, care-i fcuse bibliotec

la Mitropolie, reparat prin îngrijirea lui i înzestrat cu

case de locuin i paraclis în ele, cu dou moii nou, Ro-

tarii i Priscanii*, care avu prieten ca vestitul fabulist i
printe al literaturii strbeti, Dositeu Obradovici, cresctorul

i Erbiceanu, l. c, pp. xlix, 41-2.

8 Doc. Callimachi, I, p. 407.

9 Melchisedec, Cron. Rom., II, p. 95 i urm.
4 Arch. Rom., I, p. 151 i urm.; Melchisedec, Cron. Huului, î,

pp, 306-7.

* Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 451^2.

6 lbid., p. xlix.
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lui Grigore i lui Alexandru Callimachi *. Primi dela Obra-

dovici dedicaia unei predici de Zolikofer, tradus in sâr-

bete, i comand traducerea unui «Heliodor sau istorie

etipiceasc» 2
. Când era numai protosinghel, ceruse lui M-

zreanu s-i prefac în românete «Itica ieropolitic»3 . Voia

s dea cetitorilor moldoveni în tipografia metropolitan Cuge-

trile lui Oxenstierna i pe TiUmaqae al lui Fenelon. A
tlmcit însui o carte de «multe învturi» mai mult mo-

rale decât religioase, din limba francez 4
. Cum se vede, un

arhiereu foarte lumare, a crui iubire pentru noua litera-

tur francez, revoluionar i deist, se poate înelege când

ne gândim c învatul episcop grec al Cazanului i Astra-

hanului, Evghenie Bulgaris, care a fost i pe la noi, tradu-

cea din Voltaire însui i c Charles XII al aceluiai afl

un tlmcitor clugr din Iai, pe Ghervasie 6
.

în timpul când Mitropolitul avea grija traducerilor sale

i a celor pe care gsise c trebuie s le comande, tiparul

românesc e în mina unui Rus, legtor, sptor, meter ti-

pograf, protopop, econom, exarh chiar al Mitropoliei Mol-

dovei, din timpul rzboiului din urm, când el, venit în Mol-

dova înc dela 1764, va fi inut locul lui Gavriil,*— Mihail

Strilbichi. Acesta dduse în Iai o Psaltire, în 1784, apoi,

poate, un Antologhiu i un Molitvenic în 1785, Octoihul dela

1786*, o nou ediie a «PrvilioareiD muntene, învtur
pentru duhovnici, din 1781 (1784), o traducere a Alfavitei

sufleteti de Dimitrie de Rostov — cea d'intâiu lucrare

ascetic ieit de supt teascuri româneti — , ba chiar un

1 V. ichindeal, Fabule, ed. Russu, pp. xvi i urm.
2 Ist. Ut. rom., II, pp. 383, 436-7, 448, nota 3.

8 Picot, Notice bibliographique sur le protopope Mihail Strâlbickij,

Paris, 1905, pp. 4-5.

4 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 112-5.

6 Gf. Sulzer, II, p. 37, nota a; XenopoJ i Erbiceanu, Serbarea co-
lar din lai, p. 270.

6 V. i mai sus.
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Calendariu pe 1785 i înc o brour 1
, toate cri bi-

nior lucrate de StriJbichi însui, ca i de fiul sau Poli-

carp, din care fcu apoi un podporucic Împrtesc, i Îm-

podobite cu plane de mâna celui d'intâiu. Nu rmâne i
supt noul Mitropolit, ci trece la MohiJu, pe Nistru, unde

fiice s apar, în Iunie 1786, o a doua Psaltire, închinat,

nu Domnului moldovenesc, un Mavrocordat, ci împrtesei
Eeaterina însi. Ruii, nvlind in Moldova, aduc cu dânii

în 1788 pe StriJbichi, care era i puintel spion, purtând

scrisori, în 1787, intre Mitropolitul Leon,— care corespundea

i cu Austriecii 2
, cerând pe lâng ei sprijin lui Dosofteiu

al Bucovinei, ca unul ce era i el «patriot acetii ticloase

patrii 8 »,— i între Rui 4
. Catavasieriul su se public astfel

in Iai, la 1788, toamna, i un Molitvenic nou iese de supt

teascurile sale la 1789.

Era ajutat, in lucrarea acestor dou cri, i de paisianul

Gherasim, din Neam. Apoi singur el d Psaltirea din

1790-1, Catavasieriul din 1792, Ceaslovul din acelai an.

în acelai timp cind fcea aceste ediii in titlul crora se

pomenesc membrii familiei împrteti din Rusia i guver-

natorii Principatelor, un Potemchin, un Besborodco,—StriJ-

bichi rspândete prin slovele sale: gramatice, dialoguri,

cri de cetire ruso-româneti, prin care s se deprind

Moldovenii cu limba noilor stplnî. Ba chiar cri numai

ruseti, un Apostol din 1791, o traducere din englezete cu

privire la dogma cretin, se public de dânsul, pe lâng
un numr de crticele româneti fr însemntate. De al-

mintrelea, când dup pacea din lai, trupele ruseti ieir

din Moldova, Strilbichi nu rmase decât pentru a-i isprvi

Psaltirea din acest an, care poart numele domnesc al lui

Alexandru-Vod Moruzi, i apoi îl gsim la Dubasari, alt

» Pirot. pp. 18-0.

- .l»v/i. rom., II, p. 202 i urm.
s V. i Krbiceanu. Ist. Mitr. .)/•>/,/.. p. 317.

4 V. Picot. p. 7 i urm.: Urvchi. in An. Ac. Rom.,JL, pp. 19-20; Ist.

Pom . 111. 148-0.
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târguor de grani pe Nistru, de unde trimete la 1794 un

Ceaslov romanesc 1 si un Bucvar rusesc, iar în 1796
' o

Alexandrie, tiprit de dânsul in tipografia sa «volnic*, are

ca loc de publicare Mohilul, «intre hotariulii Rossiei i
între ali Moldoviei», unde se întorsese deci i unde va fi

murit, cci nu mai avem alte tiri despre dânsul 2
.

înc în cursul anului 1788 poate, Mitropolitul Leon, care

era greu bolnav la Galata pe vremea serbtorilor Crciu-

nului 8
, murise. El lsase, plecând din Roman, acest Scaun

Grecului Iacov, egumenul bisericii Barnovschi
;
prin bani

acesta cptase sprijinul Curii lui Alexandru-Vod Mavro-

cordat, i prin bani biruise in lupta pentru episcopia de

Roman pe Venedict de Raca i pe dichiul dela Hui, de sigur

un Putnean, Iorest; Mitropolia fiind în manile Domnului,

alegerea se fcu în biserica Dancului 4
, din care Constantin

Duca fcuse, prin 1703, o mnstire, inchinând-o la «cei

Patruzeci de Mucenicii) din Atos 6
. Iacov pstori, încunjurat

de Greci, numai pân la 25 Octombre din anul aezrii

sale ca episcop, 1786, i moartea-1 prinse pe neprevzute la

Focani, dup ce trecuse asupra Episcopiei vechile sale datorii

i adugise altele nou pân Ja 80.000 de lei, sum aa de

împovrtoare pentru venitul de 7.500 de lei al Romanului,

încât nimeni nu mai voi s-i primeasc motenirea. Dup
o vacan de Scaun mai lung i dup o chibzuire oficial

pentru plata banilor fr dobânzi, se fcu supt Alexandru-

Vod Ip3ilanti, urmaul Jui Mavrocordat, ce fugise în Rusia,

alegerea unui nou episcop de Roman, la 19 Iulie 1787 : pe

lâng Varlaam de Agapia, un Paisian, se înfiar doi din

fugarii bucovineni: Macarie dela Slatina i un fost proe-

1 Melchisedec, Cron. Huului, II, pp. 167-9.

* Pentru toate, v. Picot, o. c, passim.
8 Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold., p. 319.
4 Melchisedec, Cron. Rom., II, p. 115.
6 Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 330-1.

13
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gumen al Putnei, Antonie, un mânccios trândav, care

izbuti *.

Patriarhia de Constantinopol se amestec la vacana me-

tropolitan, nefiind Domn care s'o înfrâneze. Episcopul de

Roman i noul episcop de Hui — dela 1782 — Iacov Sta-

mati, un Ardelean (n. 1748), clugrit la Neam înainte

de venirea lui Paisie (la 1765) i ajuns protosinghel al

Mitropoliei dup alegerea lui Leon ca episcop de Roman,

primir ecdosis ca s fac o alegere pe care, în astfel de

timpuri de rzboiu, gsir mai bine s'o amâne 2
. Ruii

puser atunci ca «iitoriu de loculu eparhiei Moldovlahiei»

pe un arhiereu de-ai lor, din Ecaterinoslav, Ambrosia —
i la Sf. Spiridon, în 1788, ei voir s puie pe un

«arhimandrit grec» ce slujise pe flota biruitoare a lui

Orlov — i, pentru c acesta nu cunotea de loc îm-

prejurrile, i se adugi ca informator i cluz spionul

Strilbichi, care putu s poarte acum titlul mre de «pro-

topop al Moldovei, erii-Româneti i Basarabiei 3 ». Am-

brosie merse pân la Neam, pentru a face arhimandrit

acolo pe meritosul Paisie 4
. Retrgându-se la sfâritul rz-

boiului, în Ianuar 1792, — fr mcar o alegere formal de

Mitropolit 5
, ci numai dup voina lui Ambrosie i a Co-

mandei ruseti, fu sfinit GavriiJ Bnuleiscu, un Câmpu-
lungean din suita lui Ambrosie, care fusese deci prin Rusia

i purta de curând titlul de episcop al Achermanului 6
.

La 9 Ianuar 1792 Strilbichi închina Catavasieriul lui Am-
brosie, iar Ceaslovul aceluiai apropie numele lui Gavriil,

«Mitropolit a toat Moldova», de al noului Domn Constantin

1 Cron. Rom., la locul respectiv. Cf. Wolf, Beschreibung der Mnltlau,

I, p. 149.

2 Cf. Melchisedec, Cron. Rom. t I, pp. 151-2.

8 Picot, p. 20 i urm.

* Adunarea citat.

6 V. declaraia in acest sens a lui Iacov in Erbiceanu, Ist. Mitr.

Mold.. pp. 321-2.

« V. Stefanelli, în An. Ac. Rom., XXIII.
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Mornzi 1
. Curtea Rusiei îi trimetea in April felicitri i o

cruce de briliante. Moruzi nu voi ins pe acest nou arhi-

pstor al Moldovei ; el fcu pe Patriarh s-1 înlture i s
hotrasc, in April *, o nou alegere, i data aceasta iei, prin

Iunie— întiinarea lui e din *22 ale acestei luni — , Iacov epis-

copul de Hui, om vrednic de Mitropolie, care primise

eparhia sa «prdat pân in scândur i aruncat in

grea datorie de 75 de pungi de bani», de Alexandru Cons-

tantin Mavrocordat-Vod, rpitorul motenirii lui Inochentie,

i o lsase acum cu totul slobod. Faptul c el rscump-
rase prinii turci din manile Muscalilor, cheltuind pentru

aceasta 16.000 de lei, i c, la descoperirea acestei dovezi

de mil pentru pgâni, el fusese mânat in tabra dela Ho-

tin pentru a-i da seam, ii recomandau in deosebi Porii 3
.

Gavriil fii luat, in Maiu, cu sila din Iai i dus la Poart,

unde Patriarhul voi s-1 deâ in manile Trimesului Rusiei

;

adpostindu-se totui, la urm, in aceast ar, el cpt
episcopia Gotiei în Crimeia i Ordinul Sf. Andrei 4

.

Iacov erâ un arhiereu învat, tiind ceva grecete i sla-

vonete, poate i franuzete B
. A fost i aici un foarte bun

gospodar, care a zidit casa de reedin a Mitropoliilor i
a scos pe Evreii cari, cu cri de vânzare i de bezmen

ale lui Gavriil Calimachi, se aezaser in jurul bisericilor

Strateniei i Sfântului Gheorghe 6
; dând Mitropolia veche

pe lâng Academie, el ii alese pentru slujba sa archie-

i Picot, p. 27.

2 Erbiceanu, Ist. Mitr. Mohl., p. 320.

• Cf. Melchisedec, Cronica Husnlui, I, pp. 346-7. 367 i urm. Mai

ales însemnata noti de pe pp. 366-7.

* Cf. Acte ?i fragmente, II, pp. 345-6, 348; Melchisedec, /. <\, p. 367,

nota ;
pomelnicul din Erbiceanu, Mitr. Mold. ; Stefanelli, /. <\

6 Memoriul, cu idei înaintate, in chestia colilor, pe care-1 isclete

«1 — Uricariul, III, p. 13 i urm.. — pare s fie ins mai mult al lui

Scarlat Ghica, boier care fcuse studii in Apus.
6 Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 42.
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reasc biserica nou a lui Gavriil 1
; o mare reparaie$n

1797, cuprinse amândou cldirile i bolile negustorilor ce

le încunjurau 9
.

Pstori unsprezece ani, scpând i de intriga, care voia,

în 1796, s-i ieâ Scaunul, i de cuitul unui nebun, care-1

rni in acelai an 8
. Chiar dela Începutul stpânirii sale

arhiereti, ierodiaconul Gherasim i tipograful cel nou,

popa Mihalache— firete deosebit de Strilbichi — ddeau o

Liturghie, in 1794; o Psaltire urm numai in 1804, apoi

un Apostol i un Molitvenic 1
. Afar de aceasta se ddu o

ediie nou din cartea rabinului Neofit, înfruntarea Jido-

vilor (1803), operele lui Amfilohie de Hotin, ba chiar un

Calendariu i romanul Critil i Andronius, ieit de supt

teascurile Mitropoliei la 1794.

La 10-11 Mart 1803 Iacov Stamati muriâ de dropic,i-i urma

un fiu de boier mare, un ucenic al lui Paisie, un scriitor

i un om de influen, eclesiarhul, egumenul de Sf. Spiridon,

episcopul de Hui — din 1792 — i apoi de Roman — dela

Iunie 1796 6— , Veniamin Costachi, în mirenie Vasilie, fiul

lui Grigora Negel 6
. Cu un an înainte, o retiprire a cr-

ticelei Mitropolitului Gheorghie despre icoana din Neam
începea acolo irul tipriturilor 7

. Paisianismul triumfa i

în organizarea episcopal a Bisericii moldovene i în lite-

ratura bisericeasc a Românilor.

i lbid.

« Gf. WoK, passim i «teza» pr. M. I. Michaileanu, 1895.

« LI. ce.

* Picot, l. c, p. 14, nota 2.

5 Cron. Rom., II, p. 160 i urm. ; Mitr. Mold., p. 42 i urm.

* V. broura mea despre dânsul în «Bibi. Minervei».

7 Picot. o. c, p. 15.
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CAP. I.

Episcopal de Arge Iosif.

Pân atunci, paisianismul reformator prin credin, disci-

plin i munc literar cutase alte drumuri pentru a iei la

iveal. Paisie trimesese la Bucureti pe unul dintre <l frai i»

mai tineri, pe Gherontie, dorind s aib, pe lâng atâia

cunosctori de slavonete, i un traductor din limba eli-

neasc. Ucenicul stareului din Neam îsi fcu studiile Ja

noul dascl grec din Bucureti, Lambru Photiades. Aici se

Împrieteni cu un Muntean, Grigorie. Din porunca Mitropo-

litului Dosofteiu, ei amândoi ddur la 1794 o ediie ro-

mâneasc a «Crii folositoare de suflet», care se rspândi

aa de rpede, încât trebui retiprit la 1790 i 1800 \ Ei

tlmciser i vestitul Tâlc al lui Teofilact, oper de caro

se vorbete prin anii 1790 2
. Pân se hotrâr la acel pele

n'nagiu spre Atos din care se întoarse numai Grigorie, cci
Gherontie muri pe cale în Filipopol, Ja mnstirea Sfinilor

Anarguri 3
, ei mai gtir i alte lucrri de teologie dup

originale eline.

în acelai timp se gsiâ tot în ara-Româneasc un ar-

hiereu, ucenic al lui Che3arie, fost protosinghel la Râmnic,

îngrijitorul tiparului supt episcopul Filaret, care, fiind n-

it Uricariul, XXIV, pp. 396-7.

2 Scriitori bisericeti, pp. 33-4.

3 Prefaa la 'ElRTOtrî] tfflV Otfov SoYU&COV ;
cf- ?i a Checragariului

din 1814 i Bis. ort, Xii, p. 532.
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200 IST ORIA BISERICII ROMÂNETI

cut în Lovitea Vâlcii, poate din neam de Ardeleni, trebuia

s aib legturi cu Ardealul, de care-1 apropie numirea sa

ca întâiu episcop al Argeului, ridicat ca Scaun arhieresc

din ruinele sale, în August 1794 1
,

pentru «doau judee,

adec al Argeului i al Oltului» 2
. în sfârit legturile sate

in Bucureti îl fcuser a cunoate pe Gherontie i Gri-

gorie i a preui curentul paisian. Astfel crturria oltean

a lui Damaschin, Grigorie i Chesarie, noua micare arde-

lean, care începea, cum se va vedea chiar acum, s apropie

de Românii de dincoace, i pe neuniii trezii la cultur, i

pe Unii, scpai de exclusivismul catolic, i, în sfârit, clu-

gria reformat a Moldovei, se unesc în losif de Arge, ori,

cum i se zicea, i cum îi zicea însui, cArgehil». Asupra

operei i însemntii acestui înainta al lui Veniamin Cos-

tachi/se cuvine a ne opri.

Iosif, care a fost i un foarte bun gospodar, dregânrl

minunata biseric a lui Neagoe-Vod, în care bciuiser doi

ani de zile Turcii, pe timpul rzboiului din urm, i cldi

bisericua Sf. Nifon, fcând i, din nou, casele de locuin
arhiereti, a lost un statornic patron al Nemenilor, a cror
râvn pentru Biseric i carte, ale cror curate gânduri

de îmbuntire a vieii mnstireti i de înlare a cul-

turii clerului în de obte erâ în msur a le înelege. înc
din 1796, el tia c Gherontie i Grigorie, «doi prini c-
lugri din Moldova», au gata Tâlcul lui Teofilact, pe care

el ar fi vrut s-1 vad tiprit în Ardeal, cu cheltuiala co-

respondentului su obinuit, marele negustor sibiian Haeri

Constantin Pop 8
. Fcu s se tipreasc la Bucureti, în

noul aezmânt privilegiat al boierinailor Clinceanu i To-

i Cond. Sfânt, p. 279 i urm. Gf. Zilot Românul, în Rev. p. ist.,

arch. i fii., voi. V, p. 73.

* Cond. Sfânt, l. c. Tomos-ul patriarhal pentru noua diecez ua s'a

publicat i nici pretextul întemeierii ei nu se cunoate mai de aproape.

Cf. pentru eparhia Buzului, la 1544, «Tunusli» (Mihai Cantacuzino), trad.

Sion, p. 104 i urm.
8 Scriitori bisericeti, pp. 33-4.
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pliceanu, cari întrebuinau pentru crile bisericeti pe un
clugr din Neam, Isaia, o nou ediie dintr'o carte de

combatere a «Volteritilor, pgânilor adec, celor fr de

Dumnezeu, ai veacului acestuia», Apologhia contra celor

fr de Dumnezeu, traducere a lui Gherontie singur, dup
Dimitrie de Rostov, se pare 1

. La 4816, episcopul de Arge,

care era însui un scriitor, ddu Ja Neam o ediie a tradu-

cerii sale din Atanasie de Pros, 'Emtofri) tfiy Oruv 8oyjiitwv,

«Prescurtarea despre dumnezeetile dogme». i Paraclitichl,

alt tlmcire a lui, iese tot în mnstirea lui Paisie. El

fcu pe Grigorie s traduc «Tâlcuirea pe scurt» a lui Ni-

chifor Calist Xantopulo i rug pe stareul de Neam Ghe-

rontie s o tipreasc, la 1814. Din programul noii coli

monastice moldoveneti, el nu primiâ avântul de înstri-

nare de lume, setea de suferin meritorie fa de Dumnezeu,

al Nemenilor: se fcea îns, din toat inima, prta la opera

lor de cultur, prin care aceti smerii clugri i-au câ-

tigat recunotina tuturor timpurilor.

CAP. II.

Schimbarea în sens românesc a spiritului în Biserica unit :

Samuil Klein, incai i Petru Maior ca rzvrtii religioi.

Privirile lui Iosif se îndreptau îns, nu numai ctre

muncitoarele chinovii ale paisianismului, ci i ctre frun-

taii ierarhiei si ai literaturii româneti în Ardeal.
• • *

Pân i în rândurile Uniilor se fcuse acolo o schimbare

prielnic pentru strângerea din nou a legturilor cu Ro-

mânii din Principate. Cea d'intâiu generaie de clerici unii

avuse adese ori intransigena aspr sau fanatic a neofiilor,

trufia celor cari pentru întâiai dat gust o cultur mai

înalt sau se împrtesc de onorurile i înlesnirile mate-

i Pentru ediia din 1803, v. Ist. Ut. rom., If, p. 403, nota 1.
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202 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

riale pe care orice oficialitate le are la indmân pentru a

smomi i cuceri. Titluri ca acelea de baron, de sfetnic îm-

prtesc, daruri de tot felul, dela frumosul lan de aur cu

medalia stâpânitorului pân la apanagiul de domenii, re-

laii cu fruntaii Bisericii catolice, studii la Unguri sau în

Apus — numai Iancu din Sâmcel, clugrul Isaia, care a

tradus cVedeniile Sfântului Grigorie» 1
, învase la Chievul

ortodox, iar clugrul Leontie Moschuna erâ dintre ucenicii

dasclilor greci de neamul su 2,—fcuser din episcopii i

canonicii, din profesorii bljeni de pan pe la 1770 nite

despreuitori ai vechii ortodoxii umile i srace i ai celor cari.

in Ardeal chiar, sau dincolo de muni, triau in acelai intune-

rec dogmatic i in aceiai lips de cultur sau de drepturi.

S'ar fi crezut c tinerii, cari, pe urma unui Aaron, unui

Rednic, Maior, Cotore i Caliani, unui Meletie Neagoe, cari

prin învtura in strintate-i câtigaser cele mai înalte

ranguri bisericeti, mergând i ei in Apus vor duce i mai
departe aceste porniri de izolare fa de ceilali Români,

de adoptare tot mai deplin a catolicismului, în fond ca

i în form chiar. Se vzu ins îndat c cei mai buni

dintre ei,—un Samoil Klein (n. Septembre 1745), de acas
Maniu Micu, fiul protopopului din Sad, frate al Vldic

i

Inochentie, i al surorii protopopului Neagoe din Broteni

i Armeniu ; Gheorghe incai (n. 17534), vlstar al boierimii

fgnrene, venit din Sinea-Veche i purtat pe la reformaii

din Oorheiu, pe la Iezuiii din Cluj i Piaritii din Bistria :

Petru Maior (n. c. 1700), din prile Bistriei, fiul protopo-

pului delaCpuul-de-Cumpie, crescut la Oorheiu i Cluj,

—

caut alte drumuri. Dela început, dac tustrei se clu-
grir 3 in mnstirea de viat aspr a lui Aaron, viaa

aceasta de cazn pentru sfinirea prin rbdri i înfrâna re,

prin slbire i dureri, iu venice posturi cu «mazre au

1 Cipariu, Acte i fruipnentc, p. 107; Studii i <loc.„ XIII. p. I5ti.

a V. pentru el, i Studii i doc, XII, p. 42, no. LXXVin.

8 Sainuii, la 14 Octombre 1762
;
incai, in 1774.
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fasole au linte fiart, (ar cu niciun uleiu direag», disciplina

aceasta, pe care Vldjca Rednic o întri inc— «toat legea»,

sccip acelai Samuil Micu,. «ar fi vrut s o fac clugri
i s ipun$ pe tpi la viaa grea» *, li displcu. începu

a li ctd greu i îndimnezeirea actului Unirii, pe care cât

de puin cercetare istoric 11 putea reduce la adevrata

lui valoare, i nepotul episcopului Inochentie, al celui care,

Intr'o cjip de dezndejde, se artase gata s taie legturile cu

catolicismul, spune apriatc «Atanasie [Rednic] la toat Du-
mineca, la exortaii, atâta luda colarilor Unirea, pân ce unii

Îi pierdeau gustul de a-1 mai auzb 8
. Certele dintre clu-

gri, cari-i râdeau de «btaia lui Dumnezeu» i de «aju-

toriul Preacesti», îl dezgustar adânc 8
. Dei Klein ajunse

«prefect» la mnstirea Sf. Treimi, apoi eclesiarh i con-

zistorial pe lâng acest bun gospodar de biseric i coal
care era Rednic cel «greu la fire i nu lesne ierttoriu» r

dei trecu bucuros la Colegiul pazmanian din Viena, unde

Înv mai departe filosofie i teologie, ajungând apoi efe-

meriu, duhovnic la Colegiul Sf. Barbara, Întemeiat Ja Viena

pentru colari unii,— el nu cpt mai mult tragere de

inim pentru clugrie, dar nici pentru Unire ca act mân-

tuitor de suflet i deschiztor, prin legea cea nou, a unui

mai bun viitor românesc. îi întrebuina vremea în a traduce

din Prinii rsriteni, ca Sf. Vasile cel Mare, Sf. Dorofteiu,

pe cari-i cetiau aa de mult i paisienii din Principate i
din cari «Cuvintele» celui din urm aprur la Râmnic, în

I784 4
. Peste câteva luni, el fcea s apar la Viena, cu

tiparul lui Kurzbeck, dou mici studii în legtur cu da-

tinile «Bisericii greceti rsritene», despre Cstorie i
despre Posturi 6

,
i doi ali Români învai, protopopul

1 Ist. IU. rom., II, pp. 162-5; Cipariu, Acte .i fragmente, p. 121

2 In fragmentele din Cipariu, p. 105.

« lbid., pp. 116-7 ; Ist. Ut. rom,, \1, p. 166.

* Traducerile, din 1768 i 1769, in mssle 920 din Bibi. Seminariului

bljean i 1366 din Bibi. Episcopiei de Orade.

5 De matrimonio, il&l — cf. ms. 1367 din Blaj — i Disscrtatio de

ieiuniis graecae orientalis Ecclesiue, 1782.
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Para, care studiase la Sf. Barbara, i parohul din Bistria,

fost elev al Institutului pazmanian, îl pârâu la Gran ca

rspânditor de idei schismatice i duman al Sfintei Uniri,

fiind pe lâng aceasta un prost i «un om de nimica» 1
.

Cartea de rugciuni pe care o dduse tot acolo la 1779,

«Rogacioni de sera», avea mai mult scopul de a încerca o

nou ortografie a limbii româneti, Întoars spre obâria

ei, — pentru mai deplina vdire i mai marea glorie a co-

borârii din Romani — , cu litere latine 9
.

La Viena se împrieteni cu Klein cellalt mare scriitor al

Bisericii unite româneti, Gheorghe incai, care petrecuse

la Roma dela 1775 8 pân pe la 1780, luând doctoratul în

filosofie i teologie, i voia acum s învee, stând la Sf.

Barbara, dreptul 4
, s lucreze în biblioteci pentru istoria

neamului si s lege relaii cu învai ca Benko si Cornides *.
• Da * » •

i acest tânr unit n'aveâ respect pentru «Unina», care

Jas neamul «fr credin» 6
,
pentru Papa i Iezuiii,

pe carii crede in stare a falsifica i diplome, pentru

Latinii din preajma împratului, cari, la începutul vea-

cului, dnelaser», pentru motive politice, pe Români,

dând ceva «popilor», dar lsând pe «nobili cu buzele drâm-

boiate» i uitând cu totul de «jugul bieilor proti», iobagii.

i Petru Maior venise dup aceleai • studii romane

dur fr diplome, i cu aceleai preri despre «Italieni» i

despre «monarhia Tapei» i infalibilitatea, «nesmântnicia» lui,

despre dreptul de a convoca ?i prezida sinoadele, preteniile

de stpânire universal, domeniul temporal sau «vremealnic»

de care se zpciau ali studeni trimei la Roma, i el scria

1 tNullius frugi homo» ; «asinus ed liramt. Aa l-ar fi judecat i

episcopul Maior ; Nil Ies, pp. 317-8.

2 Ed. a 2-a, Blaj, 1801, supt titlul de Acathistu.

« Urechi, l$t. Rom., î, p. 1172, nota 1.

4 incai, Cron. Rom. f lî, p. 431 ; Orodias, în Archivu, p. 247 i urm.

5 Ist Ut rom., II, p. 202 i urm.

« incai, Cron. Rom., I, pp. 353, 417 ; cf. II, p. 213, 215, 354, 437

:

111, pp. 285-6, 288, 297, 363, 413-4, 455-6.
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T ' ' —

astfel, nu mai târziu decât în 1783 : cO de-ar fi aprat

Dumnezeu neamul românesc de acest feliu de oameni în-

vai i teologi, cari numai cu autentie, cu iful i cu

vâJfa ce au în haine i în locul lcaului su, vrau s în-

ving pe toi ; de spun ceva dela Roma, s taci, s înlem-

neti, s cti gura. De ari din Sfinii Prini, din Soboare

i din istoria cea veche a Besearicii asupra prerilor lor,

îndat eti schismatic, i mai ru decât ereticii... Romei
înc din vreamuriJe ceale de mult începuse a-i rsri
coarnele ! H.

Urma îndat abdicarea episcopului Grigore Maior, în 4782

i în locu-i fu numit (21 Octombre ; consacrat 6 Iunie 1784)

Ioan Bob (n. 1739), fiu de neme chiorean catolic i de Ungu-

roaic, Candida Timandi, i ucenic al Iezuiilor din Cluj; fusese

novice la Blaj numai când avea 25 de ani i mântuise toat în-

vtura ; funcionase ca profesor de sintax i gramatic in lo-

cul lui Grigorie Maior i plecase iari intre Iezuii, pân când i

se ddur funcii administrative la Blaj, pentru ca s mearg
apoi la nou studii înSâmbâta-Mare. Acesta inea strâns la

Unire i nu vedea mai departe decât cercul datoriilor sale

de administrator al averii bisericeti. O dumnie fireasc

se stârni deci intre bogatul, mreul, pomposul episcop,

care se incunjur la 1807 de un corp de canonici ascul-

ttori 2
,
i intre cei doi tineri clugri, cari-i cutar de

acum înainte o alt îndreptare.

La 17&4, Klein cerea s fie scos din rândul clugrilor.

Aceiai cerere o fcu i incai, care, venit in Blaj înc dela

1780, mântuise de tiprit Catechismul cel Mare, aprobat de

teologii tefan Sabo i Ioan Halmaghi,—carte de coal, el

i Procanonul, ed. G. Erbiceanu, Bucureti, 1894; extras din eBis.

ort.t, p. 47.

Aceste idei le exprim el Intr'o cercetare de drept asupra canoanelor

i c tocmelii bisericeti», tspre folosul mai cu sam a Românilor»,

Procanonul.

* Nilles, p. 665 i urm.
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însui, fiind catechet, apoi director al colii de*Stat de acolo 1
.

AcestJalt conductor sufletesc al generaiei sale se pusese

în serviciul colilor celor nou pentru popor, pe care le

deschisese Cârmuirea cu spirit laic, anti-religios a lui losif

al Il-lea, i dduse Românilor înc dela 4781 Bucvariul

fr colorit religios din Viena, Aritmetica din 4782 (ed.

nou, Blaj, 4785), Bucoavna, româno-german dela Sibiiu,

din 4783 (ed. nou, 4788 ; Blaj, 4795), cruia-i corespunde

un Alphavit bljean din acelai an. incai, care lucrase cu

SamuiJ Klein o gramatic româneasc în limba latin,—ap-
rut tot pentru proclamarea nobilei origini a graiului i a

neamului, în Viena, la 4780,— pregtiâ pentru aceleai coli

nou cea d'intâiu gramatic latin-român, «spre folosul

colilor valahico-naionale», ce apru, cu traduceri nemeti
i ungureti a exemplelor, la 4783, în tipografia Seminariului.

O «Istorie a Naturii sau a Firii» erâ gata de tipar 8
.

Doisprezece ani întregi, incai avu grija învmântului laic

in limba româneasc, lâng Eder, directorul Sailor i Eusta-

tievici, al neuniilor, întemeind vre-o trei sute de coli in

orae i in sate 3
. De Vldica nu-i psa i-i râdea fr în-

cunjur de dânsul la 4792 4
. Numai la 4794 incai fu rpus

prin judecat de Bob, care fcu s i se iea locul i s fie

chiar închis, pan în 4795, începându-se astfel rtcirea lai

printre Unguri — cu scurte popasuri la Oradea lui Darabant

'i la Viena — , care-i inu pân la moarte.

în acelai an, Petru Maior, iritat de încercarea, ce fcuse
Bob, de a smulge protopopilor — în cari Maior, el însui

protopop la Reghinul-Ssesc, dela 4784, dup ce fusese pro-

fesor de logic, metafizic i drept natural la coala înalt

i O alta cu acest titlu i litere latine apruse la Buda, în 4780, odatt

cu un Catechism, prescurtat cu aceleai litere ; Bibi. Rom., II, p. 250
Jj

cf. Ist. Ut. roni., II, p. 205 i nota 7.

* ht. Ut. rom., II, p. 205.

» ht. Ut. rom., II, pp. 204-5; Hurmuzaki, VII, pp. 443-4.

* Gipariu, Archivu, p. 480; Papiu, incai, pp. 10&4.
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din Blaj 1
, vedea pe urmaii <tchorepiscopilon> de odinioar—

,

ultimele drepturi ce mai pstrau, scria «Protopopadichia*,

Nedreptateafcut protopopilor, tratat despre o:putearea,drep-

turile sau privileghioanele» lor, carte ascuit în polemica

împotriva «papistailon». Cu Biserica roman n'a rupt-o nici-

odat, i i-a pstrat pân la sfârit corespondena cu Pro-

paganda, dar, când îl vedem numind pe Bob «Vldica Uni-

ilor», iar pe pstorul sârb al Românilor de legea veche

^episcop al Neuniilon> 2
, înelegem bine c nici Maior nu

mai era legat cu inima de Biserica bljean.

Cererea de a prsi clugria, pe care o fcur incai

i Maior, fusese primit, dar se refuzase, în Ianuar 1785,

cea fcut de Klein, indemnându-1 la «linite» i porun-

cindu-se ca el «s fie pstrat in mnstire)) 3
. Nu i se ddu

acestuia nici parohia din Sibiiu, pe care o ceruse, dar în

1700 el trecu în acest ora la o rud a sa, Efrem Muntiul 4
.

Pe atunci Samuil cel învat dedica lucrri de ale sale

Patriarhului ortodox din Carlovt, cu care ar fi stat în

legturi înc din 478i 6
,
i se putea crede c a prsit

cu totul Unirea. Când Guvernul ardelean trimese, în 1794,

spre cercetare Istoria Bisericeasc, tradus dup a lui Fleury,

de Klein, împreun cu dedicaia incriminat, i se zice preot

neunit 6
,
i canonicii lui Bob, consultai, declar c în ade-

vr cartea, lucrat i dup «autori catolici», cuprinde în

sine «zgura neunirii» (schoriam disunionis). Se credea chiar

c el vrea s se fac episcop al neuniilor, pentru care

Bob l-ar fi închis bucuros, cum a i cerut Guvernului, în

1797, la mnstirea din Muncaciu 7
.

i Ist. Ut rum., II, pp. 234 i urm.
2 Istoria Bisericii Românilor, Prefa; cf. p. 300.

8 Ordinul, in bibi. din Orade, ms. 1336.

* Ms. 885 din Blaj.

6 Archivu, p. 717.

* Jbid., p 715.

~ Ibid., p. 675 i urm.
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CAP. III.

Biserica neunit i cea d'intâiu organizare a ei.

Vldica neunit Dionisie Novacovici murise in Scaunul su
unguresc la 8 Decembre 4767 \ dup ce sttuse pân la

sfârit mai mult în Ardeal. Cu prilejul morii celui d'intâiu

Sârb care a avut grija sufleteasc a Românilor din aceasta

ar, se hotrî c este o episcopie a acestora, i anume una

««•xempt», cum se declar i episcopia Rduului dup
ruperea silit a legturilor cu Biserica metropolitan a Mol-

dovei, în Octombre 1768 administrarea ei provizorie se

ddu episcopului sârb din Vâre, Ioan Gheorghievici, care

fu chemat întâiu laViena pentru a primi instruiii a
. Urmaul

lui Dionisie ca episcop de Buda, Sofronie Chirilovici, fostul

su vicariu budan si fost stare la mnstirea Sf. Mihail

din Graba, cpt apoi grija Episcopiei neuniilor ardeleni

i ungureni, la l-iu Decembre 1770 : dup cererea întregului

cler ortodox al Românilor, i se îngdui a-si lua reedina
la Sibiiu 3

. De Pati în 1772, el era la Belgrad, i avem o

scrisoare a lui cu aceast dat, — în care-i zice numai

«smerit episcop neuniilor în Ardeal» 4
. Dup dânsul, dek

care nu ni-a rmas, se pare, niciun antimis *, veni

(6 Novembre 1783; instalat l-iu Iulie 1784) al treilea.

Sârb, Ghedeon Nichitici — ca protopop in prile Abru-
dului, îl gsim pe la 1780 6

,— care sttuse deci un timp în

i P. Maior, Ist. Bis., p. d31.

2 Bunea, P. P. Aaron i Novacevici, p. 258 i nota 4.

.
8 lbid., p. 254, nota L
* Studii i doc, XII, p. 86, no. clxii.

6 Pentru antimiseJe deosebitele Biserici i diecese româneti, v. Stu-

dii i doc, XII, pp. lxv i urm., 297 i urm.; cap. respectiv: XVI, p.

123 i urm. i cap. Sinaia.

6 Studii i doc, XIII, p. 28, no. 6. — Pentru numire i instalare,

Mateiu Voileanu, Momente din viaa biser. a Românilor, Sibiiu, 1903*

pp. 25-6.
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mijlocul Romanilor din Ardeal, apoi pe lâng cei, de curând

luai in stpânire, ai Bucovinei, i a crui aducere in Ardeal

a folosit i in rscoala de iobagi a lui Horea, in care i se pstra
i lui un rost de împciuitor prin predic i blestem '; anti-

misele lui, care poart datele de 1784 i 4780, ii dau titlul,

mai limpede, de «pravoslavnicii episcopii alu Marelui Prin-

ipntu alu Ardealului» *. Muri la 6 Decembre 4788, i, pan
la numirea succesorului su, vedem preoi români mergând
pentru hirotonie la episcopul sârb al Timioarei 3

.

Al patrulea episcop ortodox de neam sârb, Gherasim Ada-

movici, tri i el supt conducerea directorului colar Eu-

stiitievici, care întocmiâ la 1790 Cazaniile, «dezvoaltile i
tlcuitele Evanghelii a' Dumineciloru, a' srbtoriloru i a'

oarecrora zile, spre trebuina cateheiloru i a' dascaliloru

unii», tiprite la Bart, în Sibiiu — cea d'intâiu tipritur

oficial a Bisericii pravoslavnice ardelene, pe când pân
atunci avem numai cele dou tiprituri sibiiene, din 1789,

ale dasclului braovean Radu Duma, Preoia sau îndrep-

tarea preoilor, o nou ediie, i înc un catehism pentru

colile «normaliceti* neunite. Era în legturi strânse cu

ierarhia sârbeasc, i-1 vedem luând parte, în August 1790, la

alegerea, în Timioara, a Mitropolitului sârbesc. Avea «reze-

denie* la Sibiiu,i grija ei rmânea, cu prilejul unor asemenea

lipse, tot în seama crturarului preot din Rinari, caligraful

Sava Popovici 4
. Gherasim iscli împreun cu Bob, care, în

acest caz deci, îJ recunoscu, acea «carte» de plângere a tu-

turor Românilor ctre împratul drept i milostiv, acel

Supplex libellus Valachorurn, pe care-1 redacta Iosif Me-
hei din Cluj, fiul protopopului din Mntur i ajuns prin

meritele sale sfetnic împrtesc. El muri în 1796, la 13 April,

i clerul românesc îi art i acum, ca i dup moartea lui

1 V. mai sus, cap. despre Biserica bucovinean.
2 Studii i doc, XII, p. 301, no. xx.

» lbid., XIII, p. 78, no. 189.

4 Studii i doc, XII, p. 112 i urm.; XIII, p. 156.

14
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Nichitici, dorina de a nu mai avea un Sârb ca episcop 1

,

i astfel silinele lui Ditnitrie Sercovici de a cpta Scaunul

sibiian rmaser zadarnice
;
preoii i protopopii voiau nea-

prat pe Vldica ccdin neamulu i sângele seu», în locul

strinilor cu «foarte puin pentra binele cel de obte tra-

gere de inim i purtare de grije» 2
.

Locul lui Adamovici l-ar fi voit Klein, i Guvernul spune

lmurit, la 30 Maiu 1796, c el ar fi vorbit cu unii din

clerul neunit, fgduind u- li ca, dup alegere, ar lepda

Unirea 3
. Lucrul n'ar fi de mirare într'un timp când unul

din canonicii unii dela Orade, învatul Nichita Horvat,

ludat ca scriitor i de Klein, fcea s apar la Viena o

Poslanie «sau dreapta oglind a pcii, dragostii i unirnii,

prin carele cu dreapte dovediri cei unii s mântuescu de

hulele carele lor li s arunc, iar Neuniii, nici iritici a

fi, nici shismatici, mai ales in neamul romnescu a nu

s putea aeve zice, pentru a neamului rumânescu folos

i mângâiare» 4
. Aâ credea i Klein, care, în marea sa is-

torie a Românilor de pretutindeni, rmas netiprit, n'are

un singur cuvânt ru despre Neunii i deplânge, dintre

toi Românii supui împratului, numai pe cei din prile

Stmarului, cari ascult de un episcop rus, al Muncaciului,

i pe cei din Banat, cari au în Biserica lor stpâni sârbi 6
.

S nu se uite apoi c, Scaunul din Sibiiu rmâind mult timp

neocupat, vicariatul îl avu, dup ortodocii Ioan Popovicide

Hondol i Nicolae Huovici (1805), unitul secretariu de Ca-

mer Aron Budai (f 29 Mart 1847), fratele poetului, grama-

1 Cipariu, Archivu, pp. 719, 737. — Data morii în Siebenburr/ische

Quartalschrift, V, p. 179.

2 Cf. înc tefan Hrgu. Preoimea român in veacul al XVIIl-ha;
din «Telegraful Român» pe 1907 : Lupa, Az erdelyi gor.-kel. egyhâz i

Mateiu Voileanu, Momente din viaa bisericeasc a Românilor orto-

doxi din Transilvania, 1780-1787 ; Sibiiu, 1902 ; llarion Pucariu. Do-

cumente pentru limb i istorie, Sibiiu, 1889, 1897, 2 voi.

8 Cipariu, Archivu, p. 717.

* Studii i doc, XI H, p. 16, no. 27.

5 Ist. Ut. rom., II, p. 193.
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ticului i lexicografului Ioan Budai Deleanu 1
. Klein se duse

peste puin la Oradea, unde i Darabant i canonici ca Samuil

Vulcan i Corneli ii erau prieteni i la întors inu predic In

biserica ueunk a Turzii 2
. La 1798 ins i se porunci de

Guvern s nu prseasc Blajul, unde va li bine inut la

mnstire: din partea lui, el dduse totui asigurarea c în

Sibiiu i in împrejurimi a sftuit pe târgovei i steni s
treac la Unire 3 i c a izbutit s distrug ura fa de

Unii, rugându-i a trai «ca fraii»; el aminti c a fost rugat

s predice la Rinari i Slite, ceia ce n'a putut face insa 4
.

Decât s stea închis, voia rr.ai bine s treac la ritul ca-

tolic 6
. De fapt ins, el era, cum spun i neuniii în certi-

ficatul lor, isclit de Ioan Popovici de Hondol, ca vicariu, i
de Aron Budai, ca notariu, numai diulitoriu de inprchie-

rile într neamul nostru in rândul legii» 6
. Abia peste vre-o

patru ani putu el s plece, dup ce, predicând ultima oar,

spuse cuvintele, grele pentru puternicii din Blaj, c «tnici-

•odat n'a cugetat c din piatr va stoarce apa» 7
.

CAP. IV.

Lucrrile de teologie ale celor trei mari scriitori ardeleni.

înainte i dup aceste împrejurri de ptima prigonire,

cei doi tovari de lucru ai lui Klein lucrau, unul, incai,

la crile de coal .i apoi la greaua oper a Cronicei sale,

1 Cipariu, Archivu, pp. 719, 737 ; Organul luminrii pe 1847, no. 14.

2 Cipariu, Archivu, p. 718.

* Cei din Gura-Râului declar c ar face i asta, dac ar fi ajutai

intr'un proces cu Saii ; ibid., pp. 719-20.

4 Ibid., p. 720.

6 Ibid., p. 736.

•fl lbid., p. 737. — Si în 1805 Românii neunii îi cerur episcop de

«naionul» lor, pe Nestor loanovici, care fusese «fecior învat, dar
srac de avere» i învase in strintate (Stinghe, Doc, II, pp. 263-6).

" lbid., p. 739.
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- ,

,

i j.

iar cellalt, Maior, la tratate de polemic ce rmaser nett-

prite, precum i la culegerile-i fie predici : «Propovedaniile la

îngropciunea oamenilor morii), «Didachaile, adic înv-
turile pentru creterea fiiilor, la îngropciunea pruncilor

morii) (4809) i «Predice sau învturi la toate Duminicile

i serbtorileD (4811), la un TiUmaque românesc, ce se tipri

în 4848, la scrieri filologice 1
, apoi la o Istorie a începuturilor

româneti, «Pentru începutul Românilor In DaciaD, rare se

public în 1842 abia i, în sfârit, la Istoiia Bisericii Ro-

mânilor, i anume «atât a acestor din coace, precum i u

celor din colo de Dunrei), care, începând a se tipri la

4813, fu oprit i confiscat pentru criticile ei îndrznee 2
,

spre a fi preschimbat apoi i împrit sau vândut nu-

mai în aceast form schilodit.

Cum se vede, Maior aducea servicii din cele mai mari

predicatorilor, dându-li în mân cuvântri alctuite într'o

aâ de curgtoare limb. Iar, în Istoria Bisericii Bomânilor

de pretutindeni, carte fcut numai in scurtul spaiu al

nopilor de iarn din «unsprezeace sptmânii),' dar foarte

larg conceput i cuprinztoare, el trateaz vechile timpuri

de via religioas, fr osebire, epoca Vldiciei de Blgrad
în Ardeal, Unirea, care e de «credin», i nu de «leage»

i are în vedere scopuri materiale ce n'au fost atinse, ajun-

gându-se în schimb la ruinea tiraniei «teologului» i la

prigonirea împotriva Neuniilor, ca i cum nu s'ar ti «c
mai multe mute se prind cu miiare decât cu oet» 8

. Se

ating, în partea despre credin, ca i în a doua, despre ie-

rarhie, împrejurrile mai nou la BJaj, la Orade, la Mun-
caciu i la Sibiiu, care urmeaz, dup el, vechiului Scaun

blgrdean ; critica nu lipsete pe alocurea, dar Maior fg-
duise a spune i mai multe despre «faptele cele scâlciate

ale celor putearnicb, ce triesc înc. Toat urmarea, cu

1 V. Ist. Ut. rom., tabla.

* Cf. i Cipariu, Acte i fragm., p. 145 i urra. : din partea inedit.

3 P. 55 ; cf. Cipariu, Acte i fragmente, p. 163 i urm.
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privire la i3toria bisericeasc a Principatelor i a Românilor

din Balcani, lipsete.

Dar era de sigur o nou, mare i binefctoare ideie

aceia de a trata la un loc istoria Bisericii Românilor de supt

toate stpânirile, i ivirea acestei opere arat cât de mult

slbise în acest timp antagonismul zadarnic, rxcluzivismul

fanatic, oarba pornire de a învrjbi oamenii din acelai

neam în numele aceluiai Dumnezeu 1
. Studiile de limb,

de istorie, coborându-i rezultatele i în judecarea eveni-

mentelor religioase, îndreptaser astfel, în parte mcar, rul
<îel mare pe care-1 fcuse pofta de traiu bun, ambiia de

drepturi, vanitatea de onoruri, frica de orice Guvern, a

preoimii de dincolo.

în acest timp, munca fr preget a lui Klein, la Viena,

Ja Blaj, la Sibiiu, la Blgrad, la Orade, d Românilor de

dincolo o întreag literatur bisericeasca.

Cercetând cu luare aminte textul biblic in originalul grec

i în cel latin, el începu o tlmcire nou a Bibliei întregi

dup Septant, inoind fa de Biblia din 1088, mai ales in

Vecinul Testament; o mântui singur în trei ani la 1786, i
cartea enorm fu publicat, dup o revizie, probabil mai

mult rbdtoare decât competent, de Bob, în tipografia

metropolitan, la 1795 2
,
— monumental lucrare, dei de o

valoare literar mai mic decât vechea traducere, dar totui

în stare i singur s deâ un venic nume acelui ce a s-
vârit-o. Pe lâng «Cuvintele» Sf. Vasile i ale lui Dorofteiu,

Klein mai traduce pe Anastasie Sinaitul, pe Ioan Gur de

Aur, pe Chirii de Ierusalim, pe Pahomie, Grigorie de Na-

zianz, Ioan Damaschin, Sf. Epifanie, Sf. Efrem i Sf. Cle-

ment,—mai toi prinii pe cari un rând întreg de colari

ai lui Damaschin, Grigorie i Chesarie — ale cror lucrri

le cunoate Klein si le laud — îi tlmciser dincoace de

1 Cf. Ist. Ut. rom. II, p. 259 i urm.

2 Cf. Cipariu, Archivu, p. 700.
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muni. Astfel el fu îndemnat s scrie însui Propovedaniile

Miu învturi la îngropciunea oamenilor mori, care v-
zur lumina înainte de ale lui Maior, la 1784, lucrare

pentru popor, fcut, spune însui scriitorul, nu cu cmes-
trie ritoriceasc, nici cu graiu de vorb înnalt i adânc,

ci mai de josu i mai prostii, ca i cei proti s inleag
i s se foloseasc», vrednic ins de toat luarea aminte prin

limpeziciunea acelui stil familiar pe care Klein singur, intre

tovarii si învai, ii are. Spre sfâritul vieii sale el pre-

gtiâ o nou ediie mrit sau o carte nou de predici, de

Contji (conciones) 1
. A dat cea d'intâiu traducere (1803) a

Imitaiei lui Hristos, pe care Bob o tipri la 1813, supt

titlul rid icul de «A Thomii delaCâmp (Kempis!)de Urmarea
lui llristos patru cri», fr a pomeni numele tlmcito-
rului. Aa se întâmpl i cu alt lucrare a lui, adesea re-

tiprit, din Segneri, vestitul predicator iezuit, «Povuîre
ctre cel ce se pocete».

Lucrri de teologie, prelucrri i traduceri, fuseser în-

cepute i de alii : se citeaz, de Cotore, «Despre sebis-

maticiia Grecilorir» 3
, «iCurtea de religia i obiceiurile Tur-

cilor», o «Istorie a sebismei Grecilor» dup Mairnbourg 3
,

o nou Pravil de canoane, rânduit alfabetic ; Ioan Hal-

maglii teologul scrisese ((învtura pentru proti»; pre-

pozitul tefan Popp un tratat despre Rotez 4
; loan Mr-

gineanu «Pildele i învturile Sf. Scripturi» ; loacbim Popp,

Teologia dogmaticii de care erâ profesor la Blaj ; Dimitrie

Ivaco, canonic i protopop la Muncaciu, o Teologie dog-

matico-moral\ Chirii opa, paroluil de Sibiiu si protopop-

de Haeg, alt Teologie moral 5
.

i kt. Ut. rom.. II. pp. 174, 176.

2 Ms. 921 din Blaj; cf. kt. IU. rom., II, p. 178.

* Klein, in Cipariu, Acte i fragm., p. 104 i urm. ; of. iu lnatmctja

public, 11, p. 72.

* Ibid.

6 V. i Studii i doc, XIH, p. 111. Pentru Adunarea de rugciuni
din slavon, a lui Nicolae Popa din Câmpeni; ms. 926 din Blaj.
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Klein ddu îns cel d'intâiu un curs sistematic de în-

vturi înalte bisericeti, prelucrând Logica, Dreptul

firii, Etica, Politica, Metafizica *, mântuite înc înainte

de 1796, Teologia moral, «moraliceasc» — dup Wen-
ceslas Schwanz—

,
pe care Hob o oprete iritai u, pentru

a o tipri pe urm, la 1700, reinând înc la el exempla-

rele, de frica unei nou ediii a autorului 2
. A lucrat, în

iarna lui 1789, la Orade, Canoanele sfintelor soboard 3
. O

«Praxis consistorialii trebuie s se adaoge, «Praxisul fo-

rului bisericesc». Un tratat despre revelaie, «credina cre-

tineasc cea descoperit», e citat i el în notele lui Siucai

Ja «Orodias». Vasile Fi li pan lucrase o Istorie bisericeasca dup
un original latin. Tot Klein ins, dup trud de muli ani,

isprvi traducerea marii opere a lui Fleury, care er
(

n*ata la

1799, dar nu se public niciodat 4
. O prescurtare, «Istoria

bisericeasc pe scurt pentru folosul iubitorilor de Înva-
tur», er i^ata in 1790. I se ceruse de Rob si un Talc mai

Jarir al Vechiului Testament, pe care-1 refuz, cu t«>ate c
întovrise cu mici lmuriri Biblia tradus de el B

.

O via de om, oricât de lun^, nu se poate întrebuina

mai bine: cel puin, pân la dansul, nimeni nu fcuse atâta,

nici mcar, mai de curând, harnicul Macarie din Cldaru-

ani i Ornica.

(Iu atâtea, aa de bune i aa de felurite manuscripte,

rpiscopia din Blaj i-ar li putut câtiga un mare nume si

o însemnat situaie cultural, punând tiparul su întru

ajutorul celor trei însemnai scriitori ai Ardealului, i mai

ales al lui Klein, care-i închin toat priceperea i munca

1 Instr. Public, II, p 72.

2 Archivu, p. 715 i urni.

8 Pupiu, Siucai, p. 120, nota.

4 Mss. în Bibi. Seminariului din Blaj. Ini rrea lor, in Ist. Ut. rom.,

IJ, p. 169 i urm., p. 408 i urni.

•*> Traduceri profane ddu din Marmontel, BcUzariu i din Lucian.

De veris narra(io)ubus.
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sa fr preche Bisericii. Din teascurile lui Bob cel f£r
înelegere pentru cultura mai înalt i menirea ei apare

doar, la 1786, un frumos Acaftist. Ani întregi de zile apoi,

tipografia bljean nu mai d nimic.

Pe acest timp Guvernul ardelean prsise Sibiiul, care

pstra ins o mare însemntate, nu numai în ce privete

negoul, cam deczut, dar mai cu deosebire in domeniul

social i în al spiritului. tim c Vldica neunit izbutise a

se strmuta acolo. «Greci» bogai, din Compania de nego,
cu efimeriul lor adus de peste Dunre, vorbiau i scriau

totui mai mult românete. Un Avram Mehei, un Teodor
Aaron, un Popovici de Hondol, fruntai ai inteligenei ro-

mâneti, locuiau statornic aice. Din Sad pornise, pentru ca

s învee medicina la Viena, unde se fcu oculist, un frate

al agitatorului neunit preotul Molnar, zis Tunsul pentru

c i se tiase pletele,— Ioan Molnar 1
. Dup o cltorie de

afaceri în ara-Româneasc i dup un rol de pacificator

în numele Guvernului fa de rscoala Jui Horea, el fu

numit prole3or de specialitatea sa la Universitatea de curând
întemeiat în Cluj. Erâ ocrotitul baronului Banfîy, guver-
natorul Ardealului, i-i dedic o gramatic german a limbii

româneti, singura întins i practic, i care pentru aceia si

avu mai multe ediii (cea d'intâiu, la Viena, în 1788.) Erâ
i un bun gospodar i, pe lâng Retorica lui i Istoria uni-

versal dup Millot, menite colilor româneti mai înalte,

ca i o parte din prelucrrile lui Klein, el tlmci i potrivi

dup nevoile poporului nostru crticele despre creterea al-

binelor («Povuire cu praxis ctre sporirea stupilor*)

:

poate i alte lucrri de economie vin dela dânsul 2
.

în 1789, Molnar, care erâ «filosof» dup noua reeta
francez a lui Voltaire si, înc mai mult, francmason —

1 Cf. Hurrnuzaki, Fragmente, II, pp. 134-5; Petru Maior, Ist. Bi<.

Rom., p. i 10 i urm. ; Popea, Mitr., p. 443 : Cipariu, Archivu, p. 625 :

Ist. Ut. rom., II, p. 286 i urm.
2 V. Ist. Ut. rom., II, p. 246.
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doctrin pe care o aflau i Românii din Principate prin

câte-o traducere, — se gândiâ a tipri pentru Românii si
un ziar, de cuprins economic i moral, supt forma poporal

a învturilor unui pop Miron din Valea-Frumoas *. Voia

s-l tipreasc la tipografii sibiieni de pe vremuri, Hoch-

meister sau Petru Bart, care, acesta din urm, fu poftit in

curând s vie la Bucureti, de Mitropolitul Filaret, pentru

a conduce tipografia metropolitan 8
. Neizbutind cu acest

proiect, dei Guvernul ii ddu aprobarea, numind ca re-

vizor pe directorul Eustatievici, nici cu acela, mai târziu, al

unei foi de nouti politice pe vremea rzboaielor Revolu-

iei franceze (1793), Molnar, pe care împratul îl fcuse nobil

:

«de MullersheimD, atunci în 4793, forma îndat planul unei

«societi de învai din Valahia» i al unei biblioteci literare

supt supravegherea episcopului neunit Gherasim, bibliotec

la care aveau s colaboreze scriitori români din Ardeal i
din Ungaria, ca i cei din Principate, spuindu-se chiar, in

petiia lui Petru Bart, c e vorba de o societate bucure-

tean. Apoi schimb numele, dup observaii oficiale, în

acela de «Soietate filosoficeasc a neamului românesc în

Mare-Prinipatulu Ardealului». Un apel ctre Românii din

«ar», publicat la 1795, pune în vedere apariia, cu bani

de boieri i arhierei bogai, a unor tratate de Geografie,

Fizic, Matematic, Filozofie, Istoria Românilor, de «Teo-

loghie moraliceasc a Rsritului», precum i «alte istorii

bisericetii). Acestea sânt îns manuscriptele lui Klein, i
nu trebuie s uitm petrecerea în Sibiiu pe acest timp a

marelui traductor religios.

Biblioteca rmase îns in stare de proiect. La Sibiiu se

tipri numai, pentru specul, pe lâng unele mrunte cri

1 Ilarie Chendi, Începuturile ziaristicei noastre, Ortie. 1900.

2 Scriitori bisericeti, p. 22: «Rposatul a început coresponden cu

tipograful de aici, ca s vie acolo i s aeze tipografia lui la Sf. Mi-

tropolie ; cum a i venit, dar nu i-a ajuns scopul, pentru c a gsit

paretisit din Scaunul Mitropoliei pe rp. chir Filaret».
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profane, o nou ediie din Pildele filosoficeti (1795), din

Alfavita sufleteasc (1803) i Liturghia, cea d'intâiu carte

liturgic pentru Neuniii Ardealului, ia 1798 (ed. a 3-a, 1809),

Ceaslovul din 1809 — Klein îi d aici Acaftistul, la 1801,

iar Hagi Constantin Pop tiprete pe socoteala lui un Acaf-

tist al Sf. Cruci, în 1802 1
. Braovenii, cari aveau crturari

ca Radu Duma i Radu Tempea, dela 1797 director al

colilor neunite i gramatic 2
, dau la fraii Boghici, dela ei

de-acas, cri de cetire sau de slujb, ca retiprirea Florii Da-

rurilor sau publicarea «Rânduielii Mortului)) (1807-8, 1810).

Era îns la Buda o mare tipografie, din veniturile creia

se hrniâ Universitatea i, pentru a folosi acesteia, Guvernul

îi dduse privilegiul de a tipri cârti cu litere cirilice. Pentru

revizia din punctul de vedere al ideilor cuprinse întrlnsele fu

numit la 1803 Samuil Klein, care scp astfel de temnia

mnstirii din Blaj 3
. El rmase aici pân la moarte, în 13

Maiu 1800 4
, îngrijindu-se, între altele, de vestitele Calen-

dare, în care-i tipri i o parte din Istoria Românilor. Prin

prezena lui Klein la Buda, stpân peste cel mai frumos

i nu cel mai scump tipar, prin râvna pentru religie a lui

Molnar, pe care îns incai îl batjocurete odat ca schis-

matic pentru c sprijinise pe alt concurent la locul de co-

rector, Onior B
,
prin aezarea la Arge a lui Iosif, pstr-

torul motenirii marelui Chesarie i patronul paisianilor, se

statornici o legtur prielnic vieii bisericeti a Românilor

din toate inuturile. Tiprituri-model, care se cumprara
dincolo ca i dincoace de muni, o semnalar îndat.

înc din 1793, prietenii! lui Iosif i al lui Molnar, Hagi

1 Cf. Scriitori bisericeti, p. 42.

2 Ist. Ut. rom., II, p. 290 i urm.
8 lbicl., II, p. 173 i urm.
* incai, III, pp. 429-30; Cipariu, Archivu, p. 739: îngropat la 45

în cripta parohiei catolice din Râczvâros.
5 Ist Ut rom., II, p. 212.
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Constantin Pop, bogatul negustor sibiian, cerea voie s re-

tipreasc Mineiele lui Chesarie, dar el primi, pe lâng
binecuvântarea, cerut prin Iosif, a Mitropolitului Filaret,

si întiinarea c acesta se gândete însui la o a doua ediie.

Filaret îi prsi îns, peste câteva luni, Scaunul, i Mitro-

politul Dosofteiu Filitis, care public din nou, prin sârguina

singhelului Grigorie Râmniceanul, fostul egumen de Viero,

Pravoslavnica mrturisire, apsându-se, în Prefa, asupra

biruinei ultime a pravoslaviei in hotarele erii-Româneti

i ocrând «buzele împuite ale hulitorilor celor ce mâesc
in urmele începtorilor de dejghinâri, carii cu coada lor au

târât dup sine atâtea mulimi», nu avu niciun fel de în-

elegere cu Ardelenii, cari i pentru câtig se pregtiau de

lucrul Mineielor celor nou. Abia în 1795 Hagi Constantin

Pop îi face iari oferta. în vremuri grele de cium, ea

nu aduce nicio urmare, dar Iosif, care nu prea erâ bunul

prieten al Mitropolitului, tiprete la Sibiiu, fr a se arta

locul, o Alegere a rugciunilor din Psaltire, pe care o cu-

noatem din tipriturile moldoveneti, i o Slujb a Sf. Ni fon,

ocrotitorul Argeului 1
. Erâ vorba ca Mineiele s tie lucrate

cu banii lui Pop la Mitropolie 2
. Anul urmtor aduce pro-

punerea de a se tipri ins la Sibiiu Tâlcul lui Teofilact,

pe care Chesarie inc-1 avea gata dup izvodul lui Damas-

cbin 3
, iar ceva mai târziu i se d de tire negustorului c,

dac vechiul Tâlc trebuie îndreptat dup grecete, Ghe-

rontie i Grigorie au altul, tradus tocmai din acea limb 4
.

La aceast dat Molnar intervenise, cci Iosif tia acum r

în 1796, «rvna ce are pentru procopsirea i întemeiarea

neamului nostru românesc» 5
. Afacerea se tot zbovi, i in

1800 nu mai erâ vorba de publicarea «Mineelor de lun» r

i Scriitori bisericeti, pp. 23-5.

2 Ibid., p. 27.

s Ibid., pp. 28-9.

* Ibid., pp. 33-4.

5 Ibid, p. 31.
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kt Biida sau la Râmnic, la Bucureti, ci de o alegere, un

Antologhiu, în trei volume, având numai la sfinii cu csr-

btoare pe deplin» slujbe, iar la ceilali cstihirile vecer-

niei» x
; Bart faci însemnarea cheltuielilor pentru o mie de

•exemplare.

i Ibid., p. 40.
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PARTEA A IX-a.

UNIREA TUTUROR CURENTELOR

RELIGIOASE ÎN OPERA

LUI VEN1AM1N, MITROPOLITUL MOLDOVEI.
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CAP. I. •

Noile tiprituri ieene.

înc din 1796, Iosif asigura pe Pop c o parte din ccTeo-

filact» ar ii gata s o ieâ «unu episcopii alu Romanului

<iela Moldova» \ cu care erau în legtur Gherontie i Gri-

gorie, traductorii. Episcopul nu e altul decât Veniamin

Costachi, care, copiJ fiind, fugise de-acas pentru a merge

la Neam, dar fusese totui clugrit, nu în lcaul dorit

al lui Paisie,—care avea cu el i un fecior de boier din fa-

milia Ruset 2
,—ci la Hui, de episcopul Iacov. Ajuns Mitro-

polit, în 1803, i deci stpân al teascurilor din Iai, Venia-

min îi începu tipriturile cu vestita Apologhie a lui Dimi-

trie de Rostov, care iei tot în acest an. Alt carte clu-
greasc, tradus de Gherontie i Grigorie, «întrebrile i
rspunsurile oarecare bogoslovetb ale Sf. Atanasie, iese de

*mpt teascurile ieene tot în 1803. i la 1805 Nemeanul
ierodiacon Gherasim ddea acel Tâlc al lui Teofilact, pentru

tiprirea cruia peste muni vorbiser aceiai tlmcitori

•nedesprii, prin Iosif, la 179(3. în acelai stil curat, curgtor,

plin de perioade frumoase dup sintaxa originalului i cu-

prinzând numai zziceri de obte uneltite i cunoscute între

.amândou erile», era tradus i «Descoperirea cu amnuntul
a pravoslavnicii credine», de Ioan Damaschin, în prefaa

<:reia cei doi clugri numesc cu recunotin pe Venia-

1 Scriitori bisericeti, p. 34.

2 Studii i doc, VII, p. 162.
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miri «ctitor al limbii noastre» (4806). înc o carte despre cele

epte Taine, o Tâlcuire a lor, poate tiprit i mai înainte

dup un text slavon, e tradus din nou de Veniamin Însui
i tiprit în mijlocul noului rzboiu ruso-turc, la 4807. ta
aceast din urm crticic e, pe nedrept, ur împotriva

Uniilor, tlmcindu-se in tipriturile lui Bob greit cuvântul

de «renb, întrebuinat de canonicul Vaida, pentru a se-

itisomnâ : locuitori din ara-Româneasc ; dar, când Veniamin,

atac astfel, pentru c ar fi zis ortodocilor din Principate :

dârani i proti, el fiind aâi>, pe un «din Blaj oarecarele,.

dert de socoteal i plin de fumuri*, el arat c pân la

Iai ajungeau i tipriturile Bljenilor i ci astfel vechea
circulaie a crilor în tot cuprinsul clerului de limb ro-

mâneasc se restatornicise acum.

Planul lui Veniamin erâ i mai mare : el voia s se ieâ

la întrecere cu acei Unii despre cari scria aa de aspru:

în Socola erau s se aeze «scoale de paradosirea bogos-

loviei i de tlmcirea Sfintelor Scripturii, «dascli procop-

sii in limba moldoveneasc», pentru a invâ «dogmele>

pe «feciorii de preoi i diaconi». Tot odat, ali «dascli în.

depline tiine» erau «s tlmceasc cri bisericeti, ca,

cetind ucenicii, s se învee tiinele i dogmele bunei Cre-

dini», în acelai timp, Moldova se fcea adpostul cântre-

ilor reformei in Psaltichie : Veniamin primi pe protopsaltul

Bisericii celei Mari Petru din Efes, i-i ddu, la 4805, 30O
de lei pe lun, «pentru ca s paradosasc muzica» *, i o a
treia categorie de dascli trebuia s pregteasc pe viitorii

preoi i în aceast privin a
. Astfel, înainte de Munteni, cari

se gândiau îns i ei la un asemenea institut 8
, Moldovenii

îsi avur Seminariul.

i Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 345-6.

2 Uricariul, VII, p. 128 i urm. ; III. pp. 39-43 : Foaia pentru minte^

inim i literatur, 4848, pp. 25-6; Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 345-6.

Cf. N. Popescu, Dasclul de cântri Macarie ieromonahul, Bucurejtt*-

1908.

» Bis. ort, XVI, p. 109.

DigitizedbyG00gle



NOILE TIPRITURI IEENE 225

Rzboiul aduse oprirea publicaiilor ieene. Ruii, stpâni

dela sfâritul anului 1806 pe amândou erile, credeau c
nu vor mai trebui s ias din ele, provincii încorporate la

împria lor i din care goniser pe consulii i agenii

Puterilor, ca unii ce nu mai aveau niciun rost în teritorii

definitiv anexate. Gavriil Bnulescu fu adus din Rusia, unde

fusese Mitropolit de Ghiev, dar tria bolnav i retras, înc
din 1803, cu pensie de 3.000 de ruble pe an *, pentru a li

fcut exarh peste Moldova ca i peste ara-Româneasc.
Partida Bal din Iai i partida Filipescu din Bucureti ce-

rur. odat cu scoaterea lui Constantin-Vod Ipsilanti, regent

al Principatelor, i chemarea dela Dubasari a lui Gavriil.

Dup multe dovezi de neîncredere i dumnie din partea

autoritilor ruseti, Veniamin se retrase la mnstirea Neam-
ului, i, în Februar 1808, el demisiona artând c are ne-

voie s petreac la munte, «pentru mântuirea sufletului i
din pricina slbiciunii sntii» 2

. Trebuia, dup chiar ce-

rerea sa, s-si iea locuina in mnstirea Slatina, dar el r-
mase la Neam, unde petrecu pân la 1812.

în locu-i veni, dela Dubasari (Maiu), Gavriil, i, dup câteva

sptmâni, el trecea, la 10 Iulie 1808, i în ara-Româneasc,
unde se cptase prin aceleai mijloace plecarea Mitropoli-

tului «turcesc» Dosofteiu Filitis 8
; erâ întovrit de «cira-

cul» lui Veniamin, arhimandritul Filoteiu 4 al Mitropoliei, i
de Chirii, Mitropolit al Proilavului B

.

Gavriil încerc s fac o mare reform a clerului ro-

mânesc din amândou Principatele: începu, vestindu-i

scutirea de orice dare ctre Stat i în 1809 el hotrî, clu-

grilor s nu se amestece la «lucrurile politice i ale lumii»,

s nu cate moii în arend, s nu locuiasc «în casa mi-

renilor»—ca dascli sau în alt calitate— , iar egumenii fur

i Cf. i Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 339.

2 lbid.y p. 45 i urm.
* Cron. lui Naum Râmniceanu ; Erbiceanu, in Cron. greci, pp. 279-80.

* lbid.

* Gavril sttu aici pân la August; lbid., p. 280.
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poftii a nu face împrumuturi — cazul lui Chirii dela Mi-

hai-Vodâ, osândit i în Divan, care prad mnstirea cu

300 de pungi i care scp de rspundere fâcându-se...

«supus francez», era recent *, — fr isclitura exarhului

însui a
. Iosif de Arge, cel mai vrednic dintre toi clericii

munteni, fu pus «efor al tuturor mnstirilor din ar, i

închinate i neînchinate», la 23 Mart 1809 8
. Gavriil mr-

genl numrul preoilor de sate i al clugrilor, numi pro-

topopi de judee i crea conzistorii. Se luar i cele d'intiu

msuri împotriva egumenilor greci.

în Moldova, el nu s'a gândit a face alt Mitropolit, pe

când in ara-Româneasc, prin ucaz al arului, ef al

Bisericii ruseti, în care acum prin dreptul de cucerire era

cuprins i a noastr, Dosofteiu fu «scos» i trimes ta

surgun la o mnstire din Moldova, iar în locul lui fu numit

un Grec din Mitilene, fost de Arta, Ignatie 4
, la 15 Ianuar

1810. Gavriil pstr îns i dup aceasta drepturile sale de

exarh al Sinodului, i astfel slujba la încoronarea arului

n'o fcu în Bucureti Ignatie, care veni numai la 5 Maiu,

ci tot Gavriil 6
.

îu vremea lui Gavriil, meterii de tipar din Iai dau

numai cartea de rugciuni din 1809, pe când în Bucu-

reti, Ignatie nu cheltuiete nici pentru Octoihul din

1811, — reeditat dup cel din Râmnic, 1810, al lui Iosif

Argeiul. în urma pcii din 1812, el trecu în Italia, la Pisa,

unde vedem c i se dedic un Sogno di Scipione, din gre- ,

ceste 6
,
i unde se afla i dup 1821 T

. Gavriil rmase
exarh pe jumtatea de Moldov care se smulse de Rui cu

acest prilej, dându-i-se numele, fals i fr niciun rost, de

i lbid;, p. 283.

3 lbid., p. 285. Pentru reforme, i Arbure, Basarabia, p. 742 i urm.

* lbid, p. 286. întorsul lui Gavriil la Bucureti, in ziua de 8 Ii*

nuar 1810; p. 289.

* lbid., pp. 289, 291.

* lbid., pp. 291-3.

* Papadopol-Calimah, In Rev. p. ist, arch. i fii, IV, p. 126; cf. 2X*

ort., XVI, pp. 317-8.

7 Bianu, In Revista nou, I ; Scriitori greci, p. 10.
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s =
a Basarabia» 1

. Motenitor al episcopiilor de Cetatea-Alb, de

Hotin, de Proilav iDristra — care, despre partea Turcilor,

se pstra i la 1825 2
, episcopi fiind în acest timp Calinic

i Antim 8— , el rmase aici pân la sfârit (f 30 Mart 1821),

cu titlul de «exarh, Mitropolit al Chiinului i Hotinului 4 d,

având ca «vicariu» pe un episcop de «Acherman i Bender»,

Daniil, Dimitrie Sulima 6
, fost «vicariu* i la Iai 6

.

O simpl hotrâre împrteasc, un nou <tucaz*, ajun-

sese i pentru aceast spârcuire a teritoriului metropolitan

al Moldovei, alctuit canonic de vechii Domni cari înte-

meiaser Biserica. O «duhovniceasc tipografie» a Basara-

biei,— se fcuse i un Seminariu — , ddea înc din 1815

noua Liturghie basarabean, apoi un Ceaslov, i la 1820

Molitvenicul si «Rânduiala sfinirii Bisericii». irul crilor

româneti se opri aici destul de rpede, i, ceia ce era i
mai ru, nu se îngdui mcar ptrunderea celor din Mol-

dova, creându-se venicul cordon de carantin împotriva

fcolii periculoase a comuniunii sufleteti între membrii unui

neam fr noroc 7
. Când Nemenii îi cerur moiile din Ba-

sarabia, Mitropolitul Gavriil, care primise în dar o Psaltire

-de-a lor, îi îndrept la «bunvoina împrteasc» 8
, iar

i La început, în 1807, locuitorii Basarabiei reale, ai foastei raiele tur-

ceti fuseser supui provizoriu Mitropolitului Moldovei; Erbiceanu,

Mitr. Mold. t p. 349. Pentru schimbul moiilor din Basarabia ale Mi-

tropoliei cu un Iordache Vartolomeiu, ibid., pp. 355-7 i urm., 390.

* Melchisedec, Cron Huilor, II, pp. 164-5.

s înaintaul lui Chirii din 1788 i urm. fusese, la 1777, un Ioachim
;

ibid., p. 160.

* Scrisoare a lui Gavriil ctre stareul Silivestru de Neam i Secu

;

•Chiinu, 6 Novembre 1817 ; in Studii i doc, VII, p. 349.

6 Melchisedec, Cron. Huilor, II, p. 161 ; cf. Arbure, Basarabia, p.

.550 i urm.
6 Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 352 ; Arbure, p. 747.

7 Un mare numr de schituri fr crturari, cldite în veacul al

XVlII-lea, trecur astfel la Rui, pe lâng mnstirea lui tefan-cel-Mare,

Chipriana, mnstirea Hâncului de pe vremea lui Duca si schitul aba,
anterior anului 1700.

8 L. c. in nota 4.
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colonia lor, a Noului Neam, pe care o intemeiar pentru

a nu le pierde, nu-i câtig un ro3t cultural românesc.

în adpostul lui sigur i fericit dela mnstirea Neara-

tului, Veniamin va fi dus cu dânsul meterii si dela Mi-

tropolie, cei cinci zeari, zece drugari, patru pilcari, patru

probri, doi prefctori i pistorul de chinovar *, cari-i lu-

craser în Iai. Cu ei, «tipograful» Gherasim putu s tip-

reasc i aici cri din acelai izvor. Astfel încep, supt ochii

acelui care dusese paisianismul la triumf, lucrrile tipogra-

fice nemene, i înc din Iulie 4807 aprea volumul l-iu.

pentru luna Septembre, de început al anului in vechea so-

coteal, al Vieilor Sfinilor, pentru prefacerea din grecete

a crora — întâia lucrare de ace3t fel dup a lui Dosofteiu

Mitropolitul Moldovei — se ostenise un clugr «slovean*

ce nu mai erâ în via acum, ierodiaconul tefan. Anul ur-

mtor ddii apoi dou cri de Psal tichie, dup sistemul

cel nou. în 1811 Gherontie public apoi Cazania, Chiriaco-

domion, pe care Veniamin însui o tlmcise.

Peste un an Mol Iova întreag îl chema s-i iea înapoi

Scaunul în primire.

CAP. II.

Tiprituri ardelene i noul ir de tiprituri al lui

Veniamin Costachi. Veniamin i tulburrile din 1821,

înc dela 1807, se împliniâ gândul lui Iosif de Arge d«
r

a dâ la iveal Mineiele îndreptate dup ale lui Chesarit\

si anume înlturându-se Vieile de sfini luate dela Rui.

cele culese de prin diIade» i aducându-so alctuirea lor

în potrivire cu originalele greceti 2
. La Bua

:
prin îne-

legere cu Klein, se fcu tiparul, dup ce i Molnar revi-

zuise din punct de ve<lore al limbii textul, îndreptat în toat^

* Erbiceanu, Mitr. Mold.. pp. 44-5.

2 V. Scriitori bisericeti, pp. 24-5.
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privinele de Iosif 1
. Din aceast strlucit carte, colecii,

«trupuri», se vândur îndat pân în Moldova, cu 80 de

florini nelegate i 94 legate 2
. Pretutindeni se întâlnesc

marile volume pe hârtie alb, tare, cu frumoasa liter

mascat i titlul înflorit cu chinovar, — poate cea mai fru-

moas lucrare tipografic pe care, in desfurarea ei, a

avut-o Biserica noastr.

Pe când Mineele din Buda — crora li urm la 1807 un

Acaftist, tot al lui Klein de sigur, i la 4808 o Psaltire,

pentru slujb, nu pentru coal, erau primite cu bucurie

pretutindeni unde se slujiâ românete, ca o adevrat bine-

facere, la tipografia din Blaj se lucrau brouri ocazionale,

ca pentru instalarea lui Vulcan, în 4807 3
,
— Logica i

Dreptul Firii de Klein aprur la Sibiiu — , câte o mic
lucrare a episcopuluunsui, precum «Forma clerului i a ps-
torului celui bun» (4809), volumele din care se alctuiete

cartea de concuren a canonicilor, Teologhia dogmatic i
moraliceasc, dup Tournelly, oper din care pri ieir

deosebit la 4804, 4802, 1804, câte un Catechizm în ediie

nou (4845), «Cri de învturi cretineti despre deer-

tciunea lumii i datoria lumii în fietece sfat» (4807), iar,

dintre crile de slujb, Triodul din 4843, Evhologhiul din

1815, Slrastnicul i Evanghelia din 1816. La Orade, Samuil

Vulcan (n. Blaj, 1758) fostul profesor la seminariul Sf. Bar-

bara,— seminariu dus pe la Erlau i Lemberg înainte de a fi

închis— , foarte multserbtorit de scriitorii timpului, români,

*Iar i strini, cari aflau la el mas întins i prietenoas

gzduire, precum i, întâmpltor, ajutoare în bani, mai fcii

pe lâng seminariul su i o tipografie. Dar, dintre cano-

nicii cari-1 încunjurau, numai unul, Gheorghe Farca 4
, lucr

i Gf. Ist. Ut. rom., II, pp. 175, 212, 289 nota 1, 377 nota 7 ; Studii

i doc, XII, pp. 162-3, no. cccxxxvin ; Scriitori greci, pp. 9-10; Bis.

Ort., XVII, pp. 32-4.

2 Studii i doc, L, c
8 Gf. Ist. Ut. rom., II, pp. 416-7.

4 Orodias, în Archivul lui Gipariu, pp. 295-6; Schematismul festiv

al Oradiei din 1900 i I. Ardeleanu, o. c, II.
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pentru Biseric, dând o Istorie bisericeasc, pe lâng un Tâlc

al Psalmilor i altul al Noului Testament, care îns rma-
ser netiprite. Iar, cât privete pe Neunil, nu poate fi

vorba de un tipar al lor pentru cri de slujb, fie i Li

tipografii particulare: Psaltirile" sibiiene i braovene din

1810 (Boghici), 1811 (Sibiiu), 1812 (ibid.),

#

câte un Paraclis

(1815 ; tiprit de Constantin Manzovici) ori Acaftist (Sibiiu,

1821), nu constituie literatura religioas de care poate

avea nevoie o Biseric.

Deci crile de blujb rmaser a le lua Ardelenii din

Buda. Octoihul, din nou tradus din grecete, la Neam, «de

oarecarii prini» i corectat de Iosif al Argeului, apare la

1811 S dup ce o alt ediie se dduse la Râmnic 2
, in anul

precedent, cu mai puin lux. Evanghelia din Buda are data

de 1813; Triodul se public la 1810, cu binecuvântarea

Patriarhului din Carlov, care o dduse i unei frumoase

Cazanii de Viena, dela sfâritul veacului trecut (1793) 3
.

Apocalipsul apare acum întâia oar ca o carte deosebit. Teo-

logia pastoral a lui Klein (1817), cri religioase pentru coli

sau cântrei se adaug în timpul cât avu locul de revizor

Petru Maior, care i muri aici la 1821. înc din 1816 în-

demntorul i corectorul crilor liturgice din Buda, Iosif

de Arge, tiprise la Neam, — in Moldova el avea lega-

turi i cu Gherasim, urmaul lui Veniamin la Roman 4 —
Epitoml tiv (Witfv 8oyjiit»v a lui Atanasie din Pros, care

nu se puteau publica la Buda pentru cuprinsul ei de du-

mnie fa de catolicism i pentru polemicile cu «scorni-

rile strine» i «necuriile apuseneti afumate».

Atelierul cel mare de lucru pentru Biseric e îns in

1 Cf. i Scriitori bisericeti, pp. 45-8.

2 Aici urmaul lui Filaret, episcopul Nectarie, un Grec din Mor£a,

dela 16 Decembre 1812 Mitropolit, d Molitvenicul din 1793, Apostolat

Evanghelia din 1794 i Psaltirea din 17961

8 V. Bibi. Rom., II, pp. 350-1.

4 Scriitori bisericeti, p. 45.
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Moldova, la Neam, unde * Veniamin public cel d'intâiu

Tipicon, tradus de Nemeni din grecete (1846), un Ocloih

ca acel din Râmnic, datorit acelorai traductori (dou ediii),

Ceaslovul mare i mic (1817), Psaltirea. Evanghelia din 1818

(ed. nou, 1821), Rugciunile (1819), Liturghiile, pe care în-

sui Mitropolitul le îndrept, în 1819. Psaltichia iese a doua

oar acum. Crile folositoare clugrilor se îmbulzesc la

tipar: gsim Scara Sf. loan Sinaitul (1814), Checragarion al

Sf. Augustin, oper a lui Gherontie i Grigorie, închinat

Mitropolitului ca unui «Voevod râvnitoriu i ca cu foc su-

fltoriu împotriva eresurilor i a nedumnezeirii» ; Îndelet-

nicirea iubitoare de Dumnezeu a lui Evghenie Bulgaris

('A&Xtoxk <p068eo^ (1815), Rasoforul (tot 1815), întreb-

toarele rspunsuri din Sf. Scriptur ale stareului Vasile

deia Poiana Mrului, «Adunarea cuvintelor celor pentru

ascultare» a lui Paisie, Efrem irul, tradus de Nemeanul
Isaac, Cartea folositoare de suflet din 1819. i împotriva

Uniilor, pe cari trebuiau s-i atace cu învierunare aceti

clerici cari stteau supt înrâurirea intoleranei ruseti, se

dau tratate de dogm i polemic, dela mica traducere din

«franuzete.», din «gallicete», a Mitropolitului, «Crticic in-

demânatec in potriva celor ce bolesc la ceai pentru ade-

vrul i covârirea Sfinitelor Scripturi» (1819), pân la

«Adunarea dogmelor», Apploghia din 1816, tratatele lui

Nichifor Xantopulo, intre care i Antifoanele. Urâte cri,

pe hârtie vânt muscleasc, dar opere de îmbogire a

literaturii religioase a Românilor i de prefacere a scrisu-

lui lor prin «limba noao româneasc», pe care traductorii

o pun cu mândrie in faa «limbii prea proaste i neunel-

tite» de pân atunci.

Revoluia greceasc dela 1821, tulburrile pe care le

produse i intre Români, ocupaia de ctre Turci a Prin-

cipatelor, împiedecar deocamdat urmarea acestei opere

1 La Iai iese o singur lucrare neînsemnat.
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folositoare, care punea la dispoziia clugrilor traductori

mijloacele bneti i sprijinul Mitropoliei Moldovei. Ve-

niamin Costachi, care, dup datina terii, luase cârma unei

Caimacamii dup fuga peste Prut a lui Mihai-Vod Suu,
îneles cu eteritii, în manile crora lsa acuma puterea,

nu putu s vad pe lociitorul Paei de Silistra i pe os-

taii acestuia. Ateptându-se, ca muli alii, la un amestec

hotrâtor al Rusiei pentru a aduce o nou ordine de lucruri,

el trecu în Basarabia i, tiind c, de fric, a fcut molitfâ

lui Ip3ilanti, cpetenia Grecilor rsculai, — in schimb, îi

trimesese ierochirixul, pe Ghenadie Roset, la Brila, ca

s asigure de credina terii pe Turci — , el rmase in ad-
postul su basarabean din Colincui pân destul de târziu

în noua Domnie de ar a lui Ioan Sandu Sturza. Avea
cu dânsul pe protopopul de odinioar al Hotinului, ocupat

de Nemi, Leon Asachi, învat preot galiian, din care

Veniamin, urmând exemplul dat mai înainte de Gavriil

exarhul cu Strilbichi Rusul *, fcuse un «protoprezviter a

toat Moldavia», cu unele drepturi arhiereti 2
. Ceilali doi

episcopi ai terii, Gherasim de Roman — fugar bucovinean

i Putnean, fiul preotului Clipa din Vicovul-de-sus 3
&i fost

dichiu la Slatina, i Meletie de Hui, trecuser i ei gra-

nia, dar pentru a merge în Bucovina, pe când Grecul

Grigorie de Heraclea, unul dintre arhiereii cu titluri in

partibus cari se adpostiau dela un timp pe lâng unul

sau altul din Mitropoliii notri, fcea uneltiri politice la

Chiinu. Bietul dichiu, Isaia, lsat singur la Iai, nu tia

cum s mai împace necontenitele cereri ale ostailor strini

i pgâni. Cel puin el era lsat acolo s îngrijeasc de
eparhie, pe când Gherasim de Roman fu mazilit de co-

1 Cu privire la tipriturile acestuia, sâ se adauge la cele spuse mai

sus tirile nou i îndreptrile cuprinse in fasc. IV din voi. II al Bi-

bliografiei Româneti, pe care o primesc în cursul lucrrii.

2 Ist. Ut. rom., II, p. 512. El se gîndiâ, în April 4822, fugar la

G rozini, a merge in Rusia pentru închinarea moatelor ; Erbiceanu,

Mitr. Molcl., pp. 230-1.

» Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 389. A fost la Hui dela 1796 la 1803-

DigitizedbyG00gle



TIPRITURILE LUI VENIAMIN COSTACHI 233

mandantul turc, care puse s i se fac un nou episcop,

Meletie, la Târnova, atentat neauzit de grosolan împotriva

datinelor i drepturilor Bisericii noastre * — care nu avii

îns, firete alte urmri, cci Gherasim îi lu mai târziu

Scaunul în stpânire, «argosind» i prigonind pân la moartea

sa, în 1826, pe acela care îndrznise a-1 înlocui în asemenea

împrejurri a
.

Când Veniamin putu s vad fr nicio team Moldova

sa, Mitropolia erâ aproape ruinat, ca i biserica Sf. Nicolae

Domnesc; Seminariul dela Socola sttea pustiu i, dintre

dasclii de curând adui din Ardeal, — un Fabian-Bob, rud
a episcopului unit, un Costea, un Manfi, un dr. Vasile Pop,

Braovean, pe cari-i cutase de-a dreptul acas la ei înv-

atul fiu al protopopului Lazr, Gheorghe Asachi,— numai

cel d'intâiu se întoarse 3
. La munte, Slatina lui iubit, unde

se gândise a se retrage i unde-i pregtise ultimul adpost

i locul de îngropare, ca i Secul, cel d'intâiu lca al lui

Paisie, erau în ruine : cea din urm mnstire fusese cettuia

de aprare dezndjduit a eroului cpitan Iordachi, care

se arunc în aier împreun cu turnul de unde împrocase

cu gloane pe Turcii urmritori. La Neam, Gherontie «tipo-

graful» trebui s-i ascund teascurile, ca i colile trase din

Evanghelie 4
,
i s-i îngroape litera. Trebuia mult munc

pregtitoare innainte ca Mitropolitul, care i in surgunul

su basarabean lucrase, traducând «Istoria Scripturii Ve-

chiului Testament», «Istoria Scripturii Noului Testament»

i «Funia sau frânghia întreit» — o discuie a dogmei —

,

s poat începe tipriturile sale. Nu treceau ins decât puine

luni, i, înc in 1823, teascurile, mutate la Iai, porniau

lucrul.

1 Melchisedec, Cron. Rom., II, pp. 187-8.

a lbid.

9 V. Ist. Ut. rom. în veacul al XlX-lca, I, p. 10i> i urm. Pentru

dasclii rui precedeni, Arbure, pp. 745-7.

* Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 228.

DigitizedbyG00gle



234 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

CAP. III.

Biruina curentului paisian în Principatul erii-Roraâneti.

Pe aceast vreme Scaunul muntean ajunsese i el, printr'o

adevrat revoluie naional, în stpânirea Românilor.

Urmând tradiia Mitropoliilor greci, Ioan-Vod Carageâ,

noul Domn al erii-Româneti dup retragerea Ruilor în

1812, nu chem înapoi pe Dosofteiu, a crui via se în-

cheie într'un târziu, în ziiia de 14 Decembre 1826 *, la

Braov, — unde a fost i el îngropat în biserica fcut
de bogatul boier Grigore Brâncoveanu, în cetate chiar, i
înzestrat prin testament cu moiile Poiana Mrului i
Sâmbta-de-stis. Dar Carageâ îi cut alt Grec. Era foarte

potrivit Moraitul Nectarie de Râmnic, i el fu ales. Nec-

tarie uit cu totul exemplele date de înaintaii si i tipri

un mare Molitvenic i o Apologhie, — a lui Dinritrie de

Rostov, se pare, — pe când Grecul pe care-1 lsase în

Scaunul râmnicean, Galaction de Govora, nepot al lui Nec-

tarie, ddea Liturghiile, o învtur pentrti, spovedanie i
traducerea, de clugrul Rafail, a Vieii Sf. Vasile cel Nm *.

De oare ce la Buzu erâ Gostandie Filitis, nepotul fostului

Mitropolit Dosofteiu, Iosif al Argeului se gsi a înfia
singur elementul românesc în Episcopat. Muli boieri cu

itibire de lieam socotir c aceasta nu se poate îngdui.

Ei cerur i izbutir a cpta dela slabul Domn btrân
Alecu Suu jertfirea Mitropolitului mâncu i trândav, ca

i a episcopului buzoiai), împotriva cruia nu se puteau

aduce învinuiri de imoralitate. Pe când Buzul erâ cptat

i Le8viodax, pp. 407-9 ; Braovul i Românii, pp. 247-8, 266 i urm.

Urmaul su, Nectarie, se stinse tot acolo, la 13 Octombre 1825. Bra-

ovul i Românii, pp. 247-8; Studii i doc, XIII, pp. 68-9.

2 Ca ucenici ai lui Nectarie trebuie sâ se însemne un Daniil, un
Ioanicbie de Stratonichia ; v. testamentul su, în Braovul i Românii,
p. 266 i urm.
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de un Român dintre boierii Rteti, Gherasim, a crui

mam fusese o Bleeanc 1
,
— Mitropolia o lua, poate nu

fr bani, un alt Român, un tânr arhimandrit, fost pân
atunci egumen de Tismana, Dionisie Lupu, titular de Sivas

(n. 25 Februar 1769) pe care contemporanii si îl laud
pentru vorb neted, dezinteresare, iubire a culturii i pri-

cepere în ale Bisericii ca i în ale Statului 2
.

Dionisie fcea parte din coala Râmnicenilor. Era aspru faa

de egumenii ce împrumutau pe socoteala mnstirii lor 8
, cu si-

moniacii, cu preoii fr carte. N'a fcut, ce e drept, i el un se-

minariu ca acel din Moldova,—exarhul Gavriil plnuise unul—

,

dar a trimes în strintate pe cei d'intâiu bursieri menii a fi

profesori la coala mai înalt româneasc, deschis de Gheor-

yhe Lazr, i între ei se alia i un tânr cleric, Eufrosin Poteci,

ucenic al Academiei domneti, care înc din 1818 tipriâ

]a Buda o traducere a sa, «Mai nainte gtirea spre cuno-
tiina lui Dumnezeu» 4

. Cs banii Eforiei merser în Apus
pentru a studia muzica Nil Nicolae Poponea i Macarie,

care-i zicea «Portarie» al Mitropoliei, i acesta din urm,
un înoitor în notaia psaltichiei, stpânit de ideile reformei

bizantine a lui Petru Efesiul, care fcuse la Bucureti tip?r

de psaltichie greceasc, public la Viena în tipografia Arme-
nilor mechitariti, cu privilegiu pentru lucrrile în limbi

rsritene, trei cri de baz ale micrii de prefacere:

Theoriticonul, Anastasimatariul i Irmologhiul 6
. Din partea

Jui îns, Mitropolitul n'a putut s dea altceva decât un

l Zilot, Cronica, în Rev. p. ist. arch. i fii., V, p. 75.

« lbid.,x cf. Bis. Ort., XII, p. 271; XIV, p. 410; Urechi, în Tine-

, rimea român, noua serie, L
» Bis. Ort, XIII, pp. 271-2.

* Cf. Ist. Ut. rom. în veacul al XlX-lea, I, p. 61 i urm.
5 N. M. Popescu, Macarie ieromonahul, passim. Mai târziu a lucrat

Antologhiul, Stihirariul, Irmologhiul calofonic, Pricestniarul, Lilur-

ghia, alte cîntri i, pentru episcopul Chesarie, Prohodul, strmutat,

j>entru întâia oar, poetic, din grecete, care s'a tiprit la Buzu in

d836 ; v. N. M. Popescu, Ediia P)«ohodului ieromonahului Macarie
i ediiile altora, în t Biserica Ortodox» pe 1908.
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«Cuvânt» al lui Hrisostom i o Prescurtare a Psaltirii, de

Sf. Augustin (1820).

Dionisie fugi in Ardeal dup retragerea din Bucureti

a lui Tudor, cruia i se supusese mai mult de fric, isc-

lind în buza tunului îndreptat asupra casei din Belvedere

a lui Dinu Golescu memoriile de plingere i îndreptire

ctre Poart ale Domnului pandurilor. Ca i Veniamin, el

atept in exilul su de bun voie începerea printr'o nou
cucerire a erei ruseti definitive. La chemrile struitoare

»

ale Domnului numit de Turci în 1822, Grigore Dimitrie

Ghica, el rspunse c e greu bolnav de picioare i nu
poate veni *. Vod trebui s-1 înlocuiasc, i, dup multe

tânguiri umilitoare ctre ar i cei de pe lâng dânsul,

Dionisie, aezat din mrinimia lui Grigorie Ghica în m-
nstirea Dealului, se stinse în Bucureti *.

Dintre ucenicii lui Chesarie, Iosif de Arge, de candida-

tura cruia la Mitropolie fusese vorba in 1819, murise la

27 Octombre din anul urmtor, fcând loc unui spiritual

i intrigant Grec, cu spiritul voltairian, Ilarion dela Dealu,

care tiii s înteeasc la rscoal pe Tudor, dar nu fu în

stare s-1 i scape 3
. El lsase un ucenic, pe Nicodim Gre-

ceanu, dela Cldruanii paisieni, care face la Sibiiu in

1811 o tipritur, dup Polizoi Contu, «învturi de multe

tiine folositoare», revzut de însui Iosif, cruia i se si

dedic opusculul 4
.

Kl declar c s'a ostenit «spre folosul neamului româ-

nesc)), precum Veniamin in lucrrile lui din 1822 avea In

1 V. i Krbiceanu, Prefaa la Cron. Greci.

2 V. Hurmuzaki, X, tabla. Muri la 7 Februar 4831, în casa-i dela

Bucureti, in mahalaua Batitii, i a fost îngropat la Mitropolie ; Les-

viodax, p. 410.

s Bis. Ort., XIII, pp. 208 i urm.; 274; XIV, pp. 419-22.

* Gf. Papiu, fineai, p. 81; Bis. Ort.. XIV, p. 411; Scriitori biseri-

ceti, p. 50.
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r *

vedere «întrebuinarea românetii tinerimii). Astfel de idei,

luate din cetirea unor scrieri ale Ardelenilor—îndat veni

Istoria originilor româneti de Petru Maior — , le avea i
un clugr dintr'un neam de Jerani venit din Jina Ardea-

lului, lâng Sibiiu (n. în Corbi, 27 Novembre 1764), Naum
Râmniceanu, care sttuse pe lâng episcopul Filaret, i,

înainte de a-î începe lucrrile colare, morale i literare

i de a cuta, dup o lung carier de cântre i dascl,

odihna la Cernica, unde muri dup 25 Novembre 1834, cl-
torise 'n Banat, venind din Sibiiu pân la Lipova i la m*
nstirea Hodo-Bodrog (1788).

în Sibiiu fusese aezat în Septembre 1810 (i sfinit la 21

April 1811), ca episcop românesc parohul Sas-Sebeului, Vasile

Moga, om cinstit, bun biserica, dar cu totul lipsit de însuirile

mal înalte ale preoilor. El îngriji de o mai bun cretere a cle-

rului su, dar nu tiu s-1 înzestreze cu cri, fiind poate i
prea slab, prea srac pentru aceasta. Moga, care nu tiu s ps-
treze pentru Ardeal pe Gheorghe Lazr, avea oarecare le*

gaturi cu Principatele, i in 1820 el ddea voie dasclilor

de latinete s plece la «lai, în ara-Româneasc» x
. Iar, pe

când el gospodria ticnit pe neuniii lui, în Banatul supus

ierarhiei sârbeti, micarea literar nou d i lucrrile pentru

biseric ale preotului din Becicherecul-Mic, Dimitrie ichin-

deal (n. c. 1755), care, în dorina lui, fireasc la un profesor*

catehet al colii pedagogice, de a face ca i clerul roma*

nesc bnean s tie mai mult decât dmbrcarea i dez-

brcarea, zicerea Evangheliilor, deschiderea i închiderea

dverilor, ieirea la oameni, artarea i intrarea în altariu»,

tipri la 1808 «Epitomul sau scurte artri pentru sânta

besearic, pentru vemintele ei i pentru dumnezeiasca li-

turghie care se svârate într'insa, aijderea i pentru

preotul i slujitoriul lui Dumnezeu, prin scurte întrebri t
rspunsuri» i avea gata un tratat despre serbtori dup

i Studii i doc, XII, p. 209, No. lv.
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Sârbul I. Mucatirovici, o Teologie Pastoral, uua Dogma-

tica i o Istorie a Bisericii, care nu vzur lumina 1
.

Dar marea osteneal pentru a da cri de slujb, de teo-

logie, de polemic, se cheltuia tot la Iai. Nici alegerea ca

Mitropolit muntean a lui Grigorie Nemeanul (n. Bucureti,

c. 1765), pe care Ghica-Vod-1 descoperi în pacea-i stu-

dioas dela Cldruani i-1 fcu în dou zile, din diacon,

preot i episcop 3
, la 10-1 Ianuar 1823, nu strmuta tiparul

în alt parte. Cele mai multe lucrri fcute de Grigorie cu

nedespritul su Gherontie ieiser la Iai sau la Neam,
ori i la Bucureti, înainte de aceasta,— afar de cele rmase

în manuscript — : Chiriacodromiul în 1801, Teofilact (1805),

Teologia lui Ioan Damaschin, în 1806, Adunarea de dogme

a lui Atanasie, în 1816, Antifoanele, în 1817, ca i o An-

tirisis greceasc împotriva lui Neofit Duca, marele das:l

bucuretean, «pentru fecioria» clugreasc ; Cuvintele Sf.

Casian, Exaimeron al Sf. Vasile, în 1827, «Pentru preoiei

a lui Grigorie de Nazianz i a lui loan Hriso3tomul, Cu-

vânt al lui Ghenadie Scholarios, în 1827, Patericul, ta

1828, Cuvintele lui Fotie i lui Grigorie Palamas, despre

Purcederea Sf. Duh împotriva Latinilor, Cuvintele lui

Bryennios, Puul i împrirea de grâu ale Sf. loan Hri-

soatomul, care, acestea dou, aprur la Buzu, în 1833 *.

Ca Mitropolit el ddu doar câteva — prea puine— cri de

slujb: retiprirea Vieilor Sfinilor dela Neam, precum

i o crticic de polemic împotriva Armenilor, mai mult

o curiozitate bibliografic, decât o scriere menit s poarte

lupt real împotriva unei primejdii serioase, Pentru ere"

urile Armenilor (1824), apoi Pravoslavnica Mrturisire

(1827), Spiele neamurilor fi SftUiri ctre duhovnici

(1827) 4
. Pân la noua nvlire a Ruilor în 1828-9, când

i ht. Ut. rom. în sec. al XVUlAea, II, p. 422 i urm.
* Hurmuzaki, X, p. 209 i urm., n-1 cclxxxi.
1 V. Lesviodax, l. c.

* lbid.
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el nu voi s se plece voii lor i fu expediat, la 10 Februar

1829, în Rusia, de unde se întoarse zdrobit i aproape de

moarte \ pstorind numai dela 22 August 1833 pân la 22

Iunie 1834 2
, Grigorie a fost, ceia ce nu era tocmai de a-

teptat, mai mult un mare moralizator prin exemplu, decât

un lumintor al clerului su. Scrieri dau alii, ca Eufrosin

Poteca, întors din Apus, dup studii de filosofie i tiine,

care traduce Discursul asupra Istoriei Universale al lui

Bossuet, apoi Cuvântrile lui Massillon, opere de-ale misti-

cului rus Alexandre de Stourdza, tratate de coal, i pre-

gtiâ chiar o lucrare asupra mnstirilor muntene, dup
ce, luându-i-se catedra de filosofie dela coala româneasc

a Sf. Sava, unde lucra dup linia tras de marele su
dascl Gheorghe Lazr, el se adposti ca egumen laGura-

Motrului, unde se i stinse la 1859 abia 3
. i protosinghelul

Mitropoliei se face cunoscut prin vre-o traducere din gre-

cete.

Dac deci pentru învtura innalt a limbii greceti Aca-

demia din Bucureti rmase pân la închiderea ei, în 1821,

cea mai bun i mai cercetat coal, — Mitropolitul Ve-

niamin, care-i avu i el bursierii : la Chalke pe Gheorghe

Sâulescu, crescut supt umbra lui, mai târziu în Apus un
grup întreg de tineri, pentru carier profesoral în domeniu

laic, trimese i el la Bucureti pe un Iancu Nicola, i ali

cinci tineri, — înainte i dup 1821, crile pentru tinerimea

«româneasc» i pentru clerul românesc ortodox, «moldo-vla-

hicescD, «româno-dachicescD, spune Veniamin,— ca un Petru

Maior, un Naum Râmniceanu, în Prefaa «Funiei întreite»,

—

apar în Moldova 4
. Astfel, pân la rzboiul din 1828-9, Ve-

* Hurmuzaki, X, p. 625 i urm.
2 Lesviodax, p. 413.

* G. Dem. Teodorescu, în Rev. p. ist., arch. i fii., II, p. 1 i urm.;

cf. Ist. Ut. rom. în veacul al XlX-lea, I, p. 61 i urm.
* i in timpul tulburrilor dela 1821, Nemenii apuc a da in Iai

învtura printeasc a Patriarhului Antim de Ierusalim, supt îngri-

jirea episcopului de Hui, rmas vicariu metropolitan.
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niamin public Psaltirea, Antologhiul, Evanghelia, Graiu*

rile Maicei lui Dumnezeu, Liturghiile din 183i, în form

de «EvanghelistariuD, un Molitvenic, pe care-1 intituleaz,

dup rusete, «MolebnicD, apoi cel d'intâiu Ermologhiu de

cântri nou, care rzbate, — pe când al lui Macarie, gtit

totui pentru toi Românii i recomandat pretutindeni, 8e

cumpr foarte puin i se pstreaz mai mult ca o curio-

zitate \ Cri nou de literatura noastr religioas sânt i

alte publicaii ieene, ca Maslul i Aghiazmatariul.

Dar, in acelai timp, se d o literatur teologica, nou
cu desvârire, din nou tlmcit de prinii din Neam,
in mnstirea lor sau in cele ce erau legate cu dânsa, ori

de Mitropolit chiar, în care se detepta tot mai mult che-

mare de scriitor, râvn de lumintor al legii, la Iai. Pe

lâng cele trei lucrri de traducere fcute la Colincui,

Învturile hristianiceti privesc mai mult clerul mirean;

Cartea folositoare, Nevzutul rzboiu, învtura creti-

neasc, un Catechism explicat, Apantisma, care spune lupta

i in titlul su, reprodus de-a dreptul din grecete, alctuiesc

un întreg arsenal de discuie dogmatic. Cea d'intâiu Pra*

vil pentru judecata canonic e aceia a lui Veniamin, i tot

el d Bisericii româneti culegerea întreag a canoanelor,

Pidalionul. Un dubitoriu de înelepciune», lucrare a Mitro-

politului, apare apoi, pe vremea ocupaiei ruseti, la 1831.

Din Ilie Miniat traduse el, dup 1828, Piatra Scundele^

pentru combaterea catolicismului, care, de curând, cu toata

împotrivirea Mitropolitului i a boierilor, cptase un în-

tâia episcop de Bacu rezidând în ar, care nu cunotea de

mult vreme decât modeti Prefeci franciscani sau prini
iesuii 2

. Dup Evghenie Bulgaris el d îndeletnicirea spre

buna murire. Era fr preche aceast îndelungat munc,
fcut cu atâta tragere de inim, între oameni cari-1 inele-

1 Scriitori bisericeti, p. 51 l urm.
2 Studii i doc, I-II, p. 463 i urm. Pentru dorina catolicilor din Corai

dea-i face biseric în Hui, Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 393-4 <

v. i pp. 428-9.
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geau de multe ori, dar alt dat îndrzniau s ridice insulta

i pân la curia cugetului i la rodnicia faptei sale x
. La

urm el ls, dup atâtea tipriri, i dou lucrri în manu-
script, Tâlcul Psaltirii, tradus, cum vzurm, i la Orade, i
Trimeterile Sf. Pavel *. Astfel Veniamin putea scriefr laud
de sine aceste cuvinte : «Ndejdea care am hrnit i hrnesc
în sufletul mieu c, înmulindu-se crile i tiinile în

limba naiei, dac nu eu, dar urmaii mei se vor învred-

nici a se folosi de ciiros învat i încuviinat i a câtiga

norod luminat în tiina hristianicetilor învturi, m'au

fcut neadormit i neobosit în tlmcirea sfintelor cri,

—

din care multe stau netiprite, pentru neînlesnire».

1 V. Doc. CaUimachi, II, p. 71 i urm. i când erâ la Roman, epifcop

tânr, cutare poet de cenacul boeresc a luat in batjocur viaa lui privat.

* Publicate, acestea, mai dâunzi, de pâr. Atanasie, episcop de Râmnic.
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PARTEA A X-a.

LUPTA BISERICII CU STATUL SI LUAREA EI

ÎN STPÂNIRE DE ACESTA.

ORGANIZAREA

BISERICILOR DE PESTE MUNI.
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CAP. I.

Sfâritul vechilor curente de culturi bisericeasc.

Cei trei mari ierarhi din acest timp, Veniamin, Iosif i
£hesarie, avur ucenici i urmai, cari se întâlnesc i pân
pe pragul vremilor noastre. Dela marii lor dascli ei mo-
tenir smerenia clugreasc — Veniamin a fost îngropat

afar din mnstirea Slatina, iar Grigorie al erii-Româ-

neti afar din Mitropolie, i nici dela unul nu s'au pstrat

epitafe—, iubirea pentru cartea bisericeasc, pentru tiparul

bisericesc, pentru cultura special a clerului, fiind toi do-

ritori de tiprituri i sprijinitori de coli, mcar In msura
pe care li-o Îngduia un nou veac, îndreptat spre alte inte.

<Ca i aceia, ei fur buni gospodari, cari tiau la ce trebuie

s se cheltuiasc banul Bisericii. Ca i dânii, în sfârit, mai

ales în ultima faz a manifestrii lor,— aceti arhierei fur
strbtui de acel spirit «patriotic», de care era stpânit
întreaga societate contemporan, spirit care fcea pe lancu

Nicola s dedice înc din 1829 lui Veniamin, ocrotitorul

su,— dup ce lucrase o «Culegere de înelepciune», cu

doi ani înainte— , un Manual de patriotism, în care ames-

teca lauda Mitropolitului Moldovei i a Mitropolitului mun-
tean cu amintiri emoionate, ale obâriei, romane, i care se

jairate aâ de puternic in spusele lui Macarie «muzicantul»

despre «patrioii râvnitori» ce trebuie neamului, despre

-dorina*ce ar aveâ-o el «de a-i împri crile de poman»
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între Românii din toate prile, despre lumina pe care o-

ateapt înc poporul su *.

A. Biserica Moldovei.

De lâng Veniamin se desfcu fratele lui Alexandru Bel-

diman, autorul poemei despre Eterie, acel Filaret, împo-

dobit cu titlul de onoare de Mitropolit Apamias, al Apa-

meii, care, dup ce fu «proiestos» al Slatinei moldoveneti *,

trecu in ara-Româneasc supt Grigorie--paisianismul dea-

fiinase acum hotarele religioase— i ajunse acolo egumen
la mnstirea domneasc a Câmpulungului, pe care a i re-

parat-o în 1833 ca s
...lase nemuritoriu

Al su nume pre pmânt la cei ce-s vieuitori,—

spune el însui pe o tabl amintitqare s
. ,

Un al doilea ucenic al lui Veniamin, dup vrâst, e un
fiu de boier— cum se vede, exemplul Mitropolitului fcuse
i pe ali urmai ai familiilor nobile s se duc la mns-
tire pentru a se pregti s fie arhiereii Moldovei — , So-

fronie Miclescu (n. c. 1790), care lu Scaunul Huilor la

l-iu Iunie 1826*, dup trecerea la Roman a lui Meletie

Brandaburul, Bucovinean din Suceava (la Hui, 1803). So-

l'ronie erâ un arhiereu care primise bun învtur, si

avem dela dânsul scrisori greceti bine stilizate i frumos
caligrafiate. El a ajuns, în 1851, Mitropolit al Moldovei pe

urma lui Meletie (j 18i8), cel d'intâiu succesor al lui Ve-

niamin, pe care nici pe departe n'a fost in stare s-1 ajung,
i în nicio privin.

Veniamin Roset, alt coborâtor al unei mari familii, rud
cu copilul care-i fcea la 1775 învtura pe lâng Pwie
in mnstirea Secul, fusese egumen in noul schit ps^wian

1 Scriitori bisericeti, pp. 51-6. Cf. Erbiceanu, Mitr. Moid., p. 414.

2 Inscripii, I, p. 51, no. 14. De curând s'a gftrit, îmi spune <L AL

L&pedatu, copeepondenft lui cu Veniamin in fteeqtft pttlfe.
3 Inscripii, I, pp. 134r5 ; cf. Erbiceanu, Mitr. Molfl^ pp, 413-4
* Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 269.
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al Doljetilor \ dup ce Veniamin Mitropolitul îl va fi fcut
Însui clugr, dându-i numele su i oprmdu-1, un timp,

pe ling dânsul ca arhidiacon i arhimandrit. Pstoria-i la

Roman începe dup strmutarea lui Meletie Brandaburul,

—

la 2 Februar 1844. înlocuit un timp cuChesarie Sinadon, de

Mihai-Vod Sturdza, Împotriva cruia uneltise cu tinerii

boieri, rudele sale, el se întoarse îndat in Scaun, pe care-1

ocup apoi fr Întrerupere pân la moartea sa, care se

Întâmpl puin timp dup ce candidatura sa la Mitropolie

czii in 1851 *, fa de a lui Sofronie Miclescu.

Un alt Roset, Ghenadie, era egumen la Slatina, arhi-

mandrit i ierochirix la 1825 a
.

Pân la sfârit sttu pe lâng Veniamin, dup demisia

acestuia In Ianuar 1842, Meletie Istrati, iul unui rze
din prile Romanului i fratele scriitorului, al agitatorului

politic Împotriva Unirii, Nicolae Istrati. Dela Slatina el trecu

Jh 1851 în rândul arhiereilor, patru ani încheiai dup
moartea, în 18 Decembre 1846, a lui Veniamin 4

.

i înlocuitorul su, ca vicariu, Iustin de Edesa, apoi

Varlaam Cuza, dela Sf. Spiridon, Nectarie Hermeziu, care

fu ales ca al doilea vicariu la Roman in 1856, Atanasie

Troados, i chiar Calinic Miclescu, nepotul lui Sofronie (n.

Suceava, 16 April 1822), Mitropolit al Moldovei dup izgonirea

lui Sofronie (1865), iar apoi cel d'intâiu Mitropolit al Româ-
niei (1875), se ridicaser tot supt ochii lui Veniamin Costachi.

Dei ultimi reprezintani ai unui curent în decdere,

nicio însuire a sufletului lor, nicio râvn la munca literar

nu amintete aceast cretere de ctre cel mai mare din

dasclii bisericeti mai noi ai Moldovei.

1 V. i Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 289 i urm., 463-4. Chipuri de

ale lui la Seminariul Veniamin din Iai.

. * Meltffiteeide*, Oon. Rom., II, p. 800 i urm.
* Imcripii, I, p. 51, no. 16.

4 V. Mekhiaedec, Cron. Huilor, I, p. 456 fi urm.
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Decderea noii viei clugreti orânduite de Paisie se

vede înc mai bine la obârie chiar, In mnstirile surori

Neamul i Secul. Tipografia ae Închise In curând, dup
ce mântuise Vieile Sfinilor i dduse Octoihul i Psaltirea

din 1836; ea lucra ins i în 1847, când d Triodul cel

nou. coala care era vorbas se fac în 1843 înc, fiind pre-

vzut prin «aezmântul» domnesc din acest anf
rzimatel

însui pe testamentul lui Paisie, — la 1832 se vorbise chiar,

pe aceast cale, de amestecul Guvernului, de un spital i

o coal * —, nu se deschise decât la 1853, i clugrii,

cari uitaser toat datoria i tot trecutul lor, no îngduir
în mnstire, ci-i ddur fiin, mai mult pentru mireni

decât pentru clerici, la Târgu-Neamului. Planul cel mare

din 1855 de a se face dou grade, dintre care cel superior

— gimnaziul — cu opt ani i* mai presus de ele, i o Fa-

cultate teologic de patru ani, cu profesori doctori în teo-

logie, cu internat, cu colecii de tot felul, cu bibliotec i

ferm-model, rmase în proiect numaL Dela o vreme (din

1856) iari se trimeser la Târgu-Neam toi ucenicii, afar

de acei cari voiau s asculte lecii de curat teologie, ca

s urmeze zadarnicele «clasele facultativei dela trei necu-

noscui clerici, dintre cari doar unul avea diploma de doctor.

Dup ieirea din Domnie a Jui Vod Ghica, se declar

mnstirea lipsit de mijloace, i, desfiinându-se colile din

târg afar de una primar, se reduser anii de studiu ai

seminariului. Acesta fu apoi completat pân la opt clase

printr'o porunc a Caimacamului din vremea rzboiului Cri-

meii, BaJ, dar numai pe hârtie, el ripâind numai co

umbr». Biata coal de preoie cu patru, clase numai» se

târâ apoi pân la focul din 1862 *.

Tot în zdar ceruse Guvernul provizoriu, în 1858, ca

Nemenii s fac coli pe moiile mnstirii, fie i cu dascli

i V. Dobrescu, Shidii de Istoria Bisericii române contimporane,

I, Bucureti, 1$)5. ^

2 Dobrescu, /. c. . ,,
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jdintre clugrii «cei mai btrâni, cuvioi i cu tiin de

cartej, în stare a dâ feciorilor de erani cunotina cetitului,

. scrisului, a socotelilor i a catechismului V Iar fgduiala lui

Origore Cuza i Mihai Koglniceanu c din partea Cârmuirii

£e va avea grija unei «radicale reforme* *
% nu avii urmri.

B. Biserica muntean.

în ara-Româneasc, urmaul lui Grigorie, pe care-1 i
înlocuise in timpul petrecerii silite peste Nistru, e Neofit,

egumen la Sf. Gheorghe Nou, episcop al Râmnicului dala

4824,— când to retrage, silit, Galactionj— pân la 1840. Era

un Buouretean (n. l-iu Ianuar 1787) i fusese grmticul Iui

^Galaction 3
, ceia ce înseamn o cretere greceasc, fr

i niciun ideal de munc literar ori tipografic în folosul

jBiericii. înaintaul su dduse dou Liturghii (1813, 1817),

jO Via a Sf. Vasilie i Învtura pentru ispovedanie (1813)

;

supt Neofit nu se mai lucreaz nimic la tipografia din

.Râmnic, precum în Moldova nu mai lucreaz nimic urmaii

lui Vfehtomiti în Scaunul metropolitan.

Urmaul su, ales la 14 Septembre 1850, Nifon, nscut
in Bucureti, dintr'o familie de blnaH,— Bulgari de obârie,

spuneau dumanii lui 4,— titular de Shras, a fest egumen la

«Cozia (1844), bun urmtor al datinelor de ctitorie i cul-

tur, îrf munii Buzului, el fcu, din marea avere pe care

o strânse cum îl lsa contiina, un schit de clugri, i
ddu clugrielor din ara-Româneasc, pe care le gsim
i în alte innirtiri nou de lâng Bucureti, igneti,
'Pasre*,^ fcut' de Cernicanul Tirriofteiu la 1813 * i adaus

1 Aele oficiale** <tingtdare de starea de acum a tnonastirilor

pieamul i Secai, f. an. >. I

'

2 Broura citat, p. 52.. > .......

« Bis. Ort Rom,, XXVII, p. 191.

* Bolintineanu, L'Autriche, la iTuftgui ef. Ies. Prmcipautes danu-
~Menqe8;V&\»,i\$&k< ^ . >,,-... . ,, ,. > s \

* Inscripii, I, p. 73. . - -
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de Însui. Calinic, »ini847,— iCiopogâria, frumoasa biseric

nou dala Zamfira în Prahova*. Nefiind destule cri bise-

riceti^ care se aduceau acum din Moldova i din Ardeal,

iar tipografia din Buzu fiind socotit ca tBecompiet»,

Nifon hotrî facerea din nou a. tipografiei metropolitane,

aa de pustiit, încât mai rmseser doar «vre-o câteva

oca de slove ruginite, care nu se mai pot întrebuinai. Se

aduser la 1850-1 dou teascuri, o main din Viena i

hârtie de 5.000 de lei. La 19 Februar 1852, Mitropolia în-

tiina Guvernul c tipografia e «intru tot complet i a

început cu ajutorul lui Dumnezeu tiprirea crilor bise-

riceti*8
. ; Aici se ddur Apostoltd din 1851, LiturgkHU

din 1853, MolUfenicul din 1854> Triodul din 1856, Evan-

ghelia din acelai an, ChiriacodramiiU, dup cel din Buzu
— i acesta dup cei din fteam t-t, la 1857, Mindele In

sfârit, la 1862, ^— cele mai multe din aceste cri supt

privigherea lui Dioniaie Romano, despre rostul cruia va

fi vorba mai departe. ,

Nifon a întemeiat eminariul . Regulamentului Organic,

cu mult înnainte de a prevedea prin testamentul.su e-
minariul personal care-i poart numele. El a prezidat i la

întregirea supt tirbei-Vod a operei de reparaie,
,
gospo-

dreasca, dar absurd i criminal din punct <Je vedere al

istpriei i artei, pe care o începuse la Bistria,, total pre-

fcut,, la Tipmana desfigurat, la, Dealu, Bii?escu-Vod&. La

Arnota, Mislea, Mitropolit ârgovitei, la Stelea, ja.Târor,

la Viero, stilul vechiu nu Xu schimbat, dar, la Curtea

,
Veche din Bucureti,, Ja Sf. Ghorghe jtfqu din acelai ora,

la Antim, la Sf. Spiridon Vechiu, tot caracterul bisericilor

fu nimicit, cu o incontien naiv, de un Villacrose, un
Tabai i deosebii Unguri sau Nemi 8

.

» Ibid., ii, p. 76 i urm.

... * Viat* lui tirbei- Vod, II, pp. 28, 100.»

» Inscripii, II, p. 80 i urm.; Via[a lui tirbii- Vad*, II, p. M8
i urm.
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Un btrân Gerniean (n. Bttcupetv4787^—tfoâtcjgartteial

mnstirii Cernica muli anideailâ,— C&Hnic^ales la Râmnic

in 4850, jiind i candidat de Mitropolie al Ruilor, fcea

parte dintre Paisterit: el 8© înseamn doar prin&'acbia c
aduce înapoi Episcopia dela Craiova, unde se mutase/sfare

marea mulmire a iui Neofit, dup focul dîn 4847, rf re-

par toate cldirile, aducându^le în starea, cu totul ^f-
cut, de astzi 1

. El înelegea s puie în micare tipogWtfia,

pentru aezarea creia hotrî casele ce slujiser odinioar

ca bolni a clugrilor. Vechi lucrri apar astfel din nou,

si se dau în manile preoilor: Cartea foarte folositorSde

suflet, Preoia, Mrturisirea Ortodox, ba chiar i câte bira-

ducere mai nou, ca Jurmântul preoilor, fr â se toiai în-

semna un numr de cri de ritual*. Ca un bun clugr
ce era, Galinic repar schitul Popânzâletii i înla tiin

nou Frâsineii 8
. Ca i Grigorie, c i Veniamin, el ducea via

aspr de schivnic i nu tia preul banului, pe ca^e-1 îm-

prtia darnic în faceri de bine *. Trind în sfinenia muticii

si a înfrânrii, el er închinat ca sfânt de credincioii din
*

. .
.•.,

eparhie, i prerile de ru ale tuturora se îndreptar rtiult

timp ctre mormântul su, pe care-1 voise la Cernica, tocul

lui de învtur i de pregtire duhovniceasc, uhde se

retrsese (f April 4868). Trind pân departe în tiriipuri

nou pe care el nu le mai Înelegea, nici pentru aMcbtn-
bate, precum ar fi tost datoria sa, cruat de dân^eî^ ve-

nerat pentru o vrâst ca a sa i pentru o aâtfei d$ Via
chiar i de cei mai antireligioi din noul curent aAiiean,

care stpâni Statul cel nou, el încheie cu vrednicîfe
wirul

curailor clugri fr argini, al ctitorilor,de cri ;

^i
1

bift-

diri de> închinare, al sufletel6r de arhierei £ari 6 tiltijk nu

l Qwespondena iui $iirbt**%od, tabla.
'

'
"" "^T,t,î

* V. Bis. Ort. Rom., XVIII, p. 10 ; Istoricul eparhiei Râmnicului,

* Istoria eparhiei Râmnicului, pp. 164-5. Gf. i carie* pttfttferfettliii

rAiiHii^i^lWfeti*-RiM AW&, p*tm> MatoiiL - -

4 lbid., p. 165.
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i-au închipuit c fapta ori gândul lor scap de supt ochiul

privighetor al lui Dumnezeu *.

Grecul Ilarion de Arge trebui s^i prseasc episcopia,

pentru grelele sale pcate politice din 1821 ; Grigore Ghica

fcu s se aleag In locul fugarului dela Braov, oare nu

voia s se mai Întoarc, pe Grîgorie Râmniceanul, arhi-

mandritul Mitropoliei, care lucrase pân atunci la publi-

carea de cri, dar nu mai avea putina de a o face in

noul su sla. Murind el pe vremea Ruilor, In 1828.

atetia aduser Înapoi pe Ilarion, care duse tot viaa lui

veche de Voltaipian frondeur, fr pricepere pentru inte-

resele deosebite ale neamului nostru. El a inut, fr folos

pentru cultura româneasc, Scaunul Argeului pân la 7-8

lanuar 1845, când muri. Dup locotenenta unui Samuil de

Stoai (Sinadon), Argeul cpt în sfârit un arhiereu In

sensul vechimii evlavioase i muncitoare, pe Climent, care,

cpatriot dela mnstirea Spitalului Sfântului Pantelimon»,

cum îi zice însui, fusese dela 1827 egumen la . Giseni,

unde, dup aceiai mrturie, cs'a ostenit de a fcut multe

lucruri vrednice de pomenire», i anume—cum e cazul cu

Vieile Sfinilor din 1830,— ccu bani din simpriia sa, iar nu

cu bani din rezerv» 8
. La Arge, îl vedem pe Climent în-

grijindu-se de starea drpnat a bisericii lui Neagoe, cu

pietrele din turnuri «micate», înveliul spart, zugrveala

stricat, marmura de jos sfrâmat, florile de piatr czute,

i numai înelegerii Caimacamului Alexandru Ghica-Vod,
care-i rspunse c «artisticele sculpturi i podoabe trebuesc

pipite cu respect, i de artiti superiori», se datorete c
Mnstirea Argeului n'a fost i ea prefcut dup modele

apusene 3
. Aici la Arge era s pstoreasc în sfârit câtva

timp, dela 1873 la 1875,. acel Iosif Naniescu, în care. pai;

1 V. i Istoria eparhiei Râmnicului, pp. 165-6, mal ata dup Bis.

Ort^ XXII, XXIV.
* Jnscnpii, II, pp. 5<M- Moare k7 Ootombve < 1868. Dabreasu, fi Ui
* Domnia lui tirbei- Vod, II, p. i20.
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siaaismul d o ultima iloare j târzie ;de n&intinat via ,§L

de închinare ctre Dumnezgu i lumina oe e revars de
Ja el asupra sufletelor omeneti. .

i Gherasim Rtescu, dek Buzu, ales în 1819 de du-
manii Grecilor, erâ dintre Paisienii cei mai adevrai, fr
s aib ins nici învtura lor, nici râvna lor de a rs-
pândi lumina a&upra celorlali/ Dup cinci ani de pstorie

nul din punctul de vedere al culturii bisericeti, el p-
rsiâ Scaunul su pentru a se face schivnic la Cld-
ruani, mnstirea de obtejitie care vzuse abia pe Grigorie

pârsindu-i chilia de srciei munc : aici a rbdat el as-

primile «shimei celei mari» pân la 1844.

Un Bucuretean trecut prin obinuita pregtire mnsti~
reasc, Chesarie, crescut în spiritul lui Iosif de Arge, c-
pt eparhia Buzului la plecarea spre schimnicie a lui

Gherasim. O piatr de mormânt la episcopia Buzului spune

cine i-a fost mama, i inscripia e aa de frumoas, ea o-

glindete aa de bine pietate flasc i credin absolut în

sufletul care singur triete i nu se stinge în lumina de*

svârit â cerurilor, încât ea merit s fie reprodus: cM
întrebi, o cetitorufe», dictase Chesarie, «cine sânt eu: Sânt

maica episcopului de Buzu Chesarie ; zac supt aceast rece

piatr, ateptând judecata cea mai de apoi. O vai i vai ! 73 ani

am trit : am venit, am vzut ; am plecat ; nluc toate mi s'au

prut. i tu dar cetete i înelege ceia ce ceteti; vino-i

in simire, i, abtândti-te dela ru, f binele, — cci i tu

mâine poimârie vei fi asemenea ca i mine ; 1839, Aprilie 1» K
Nscut în Sâlite la 1784, trecut, ca muli tineri Ardeleni

sraci din aceste sate ale mrginenilor mocani, la mns*
tirile mai apropiate din hotar, poate la Ciolanul spre care

se îndrepteazâ evlavia lui, el ajunse vtav al Mitropoliei*

1 Inscripii, I, pp. 364-5. ' '
v
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apovtn^Afiril i9&&, episcop He Btu dup ee se viuee
c Ghwasim nu cugetis se ttiailntearofl din adpostul g« *.

Chesarie nu era un scriitorai nimic nu fl^* rmas scris

dela dânsul. Nu er un om Învat, un cunosctorde gre-

cete, de franuzete, poate de latinete, ca ilarion. N'avri,

ca.ac^aU, care a inut o strlucit cuvântare la mormântul
Mitropolitului Grigorie, darul cuvântrii retorice Înflorite.

Nq era nici un schimnic cu via de sfânt prin înfruntarea

tuturor suferinelor, prin Înstrinarea de toate buaurile

vfeii celei mai modeste, ca Râmniceanul Calioic, ori chiar

ca Gherasim, pe care-1 Înlocuia. Dar activitatea lui inteli-

gent, gospodria lui chibzuit, clugria iui cinstit, spi-

ritul lui de organizaie, talentul lui de cârmuire, tatr'o

lung pstorie de douzeci de ani, care inu pân la 30
Novembre 1846, toate aceste însuiri fac dintr'Jtnsul p
figur desluit, puternic i dau drept celor ce l-au vzut
luprând i prezidând lucrul iniiat de dânsul a-1 numi cco-

Josal umbr», a-i pomeni «multele în puin timp jertfiri.

spre gloria Domnului, patriei i eternei sale memorii», a-i

privi mormântul — unde totui astzi i fle arat craniul t

expus la aier liber ! — ca «sacru» 2
. #

Episcopia din Buzu a fost ridicat de dânsul din rjiine/i

fiiiidu-i «turlele slbite de cutremure» i cldirea întreab ]

«cîepodobit de toat frumuseea», ba faic i prdat de
eteidti in 1821. Se poate zice c el a fcut aici ceia ce,

fcuse Iosif la Arge, ori Veni^min la Hui. I)in nenorocire

prin drâmarea vechilor turnuri fcute la 1740 de episcopul

Metodie, prin Înlturarea stâlpilor ce despriau pronaosul

de naos, prin Înlturarea vechii catapitezme, . a. vechilor pri-

vaturi dela fereti, fcute acum, spune cu mândrie, iouji
episcopul, «cu meteug arhitectoresc»r prM distrugerea

vechii zugrveli, aceast reparaie radical, Început cu

* Harrauzaki, X, p. 348, no. ccccxni.

* Inscripii, I, p. 365, no. 5. Gf. Viaa lut tirbei*Vod, IL
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de bp*f intenii i ucnate o* attlawcrâviA ifrea cWeK

tiai a stricat &i totul techial caracter al Bieerioii lui

Matei Basar^b; tftoitf te veacul l XViH-lea 1
: Pe vremea i

prin Îndemnul lui tfa fcut, în Buzu t Biserica Sfinilor

Apostoli, pe care el o sfinia la 1883 *. Mnstirea Ciolanul

a fost ridicat din nou, (din temelie» chiar, «ajutând» numai

cpâriatî schitului», ori <pravoslavnicii cretini», ia 1828 $
.

Svpt el ^u ddit*i bisericile dkk BriU%cptat de ara*
Româneasc prin tratatul dda* Adrianopol, to 1829; i ali-

pit la episcopia Buzului, Împreun cu toet fo^eta raia 4
.

In acelei timp, pe lâng Seminariul Întemeiat de dânsul

— i al crui rost in dezvoltarea ulterioar a Bisericii 11

vom vedea — , Chesarie aducea dela Neam pe- clugrul
tipograf Gherontie i Începea, cu dânsul i ucenicul su,
Meletie, un nou ar de etti bisericeti, în înelegere cu

Mitropolitul Grigorie, de cate era, i trebuia s fie, strâns

legat. Traducerile acestuia din Ioah Gur-de-aur se public

aici in 1833, i tot în Buzu se dau Vieile Sfinilor, noule
cMineîe* din 1830-6, dup cele nemene i Theodoretul din

1840. în aceleai minunate litere, aduse din Ungaria, episcopul

de Buzu tiprete, pe lâng o Evanghelie, cea de-a patra

ediie a Bibliei, dup a lui erban-Vod, a lui Clain i a

Ruilor, cari o publicaser la Petersburg, de curând. E o

ediie revzut, cu anumite schimbri la un text care în-

trebuineaz de o potriv pe cel bucuretean i pe cel bl-

jean •. -
•

<

Ucenic al lui Chesarie a fost, in sfârit, Iosif Nanie sau Na-

nieacu,de loc din Rzlu, in Basarabia, care, dup ce primi

cinul clugresc dela Chesarie, care-i ddu numele invto-

1 Inscripii, I, pp. 363-4, no. 929.

* Ibid., p. 363, no. 928.

* Jbid., p. 67-a
* Cf. ibid., II, pp. 52-3.

* V. observaiile d-lui Gh. Cosbuc, în Via[a literar pe 1907.
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rului i a modelului su Ioeif de Arge,— precum Însui pri*

misedela Iosif numele marelui Chesarie de Râmnic, care-f

formase — , ajtan&e etgUmeh la erbneti 'peste Olt x
. De aic?

trecu la Ciseni, fiind acum protoeinghel, i gsi ur-

mele bunei gospodarii a lui Climent
;
i astzi se vd acolo,

In simpla biseric de sat, cu locul cotropit de brigadirif

silnici ai Eforiei Spitalelor Civile, poticandrul $i sfenicele

druite de egumenul Iosif. La Bucureti nu se mai pstreaz
nimic din frumoasa biseric a Srindarului, In care acest

minunat biserica a stat ca egumen, ou rang de arhiman-

drit, dela 1863 înainte, fiind i profesor de religie la liceele

bucuretene i chiar, câtva timp, director al Seminariului,

L-am vzut episcop de Arge, înviind vremurile cuvioase

ale lui Iosif cele d'intâiu.

Ales Mitropolit al Moldovei la 1875, acest Basarabean^

care a trit pân la adânci btrânee in chiliile src-
cioase de lâng mreaa Mitropolie a lui Veniamin Costachi,

zidit dup planurile lui Gheorghe Asachi însui i sfinit

de un Rege al României, a fost, ca i marele Veniaminr

cel venic milostiv i darnic, pzitorul cinstit al averii râ'

mase Mitropoliei, în cldiri, odoare i odjdii, slujitorul cre-

dincios în biserica Dumnezeului su i, neasmnat iubitor

de cultur, a fost inel de aur Intre bronzul vechilor timpuri*

de carte bisericeasc i fierul aspru al noii culturi laice re*

vrsate i asupra Bisericii. Care a fort Ieeanul, Moldovea-

nul, Românul cu iubire pentru legea strmoilor si cared
nu fi vrsat p lacrim cald cînd trupul btrânului de opt-

zeci i doi de ani se cobora, la 1902, clugrete, afar

din zidurile bisericeti, în care el, sfânt viu, sttuse închid

nându-se treizeci def ani între chipurile sfinilor nemuri-

tori ? O epoc din istoria Bisericii româneti s'a încheiat în

clipa când genele lungi albe se aplecar pe obrajii suprdcr

via aspr, pecetluind pentru vecie lumina ochilor vii.

* V. ln$*ripii, I, pp. 185-6, no, uuv. v
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CAP: II.

Cultura laic i Statul dup norme apusene în lupta

lor cu Biserica româneasc.

A. colile nou.

Alte coli decât mnstirile, alte cetiri decât ale vechilor

volume de ascez, alt mediu decât al «frailor» din obte-

jitie, alt tradiie decât aceia care printr'un lung ir de ie-

rarhi se urca pân la Alexandru-cel-Bun al Moldovei i
pân la Alexandru fiul lui Basarab al erii-Româneti d-
dur, în forme prescrise de un Stat, înclctor în puterea

altor doctrine de cârmuire decât ale Voevozilor, o alt ge-

neraie de arhierei Bisericii româneti.

Aciunea colilor celor nou trebuie urmrit întâiu.

Dac ar fi trit, Seminariul din Neam, în chiliile însu-

fleite de Paisie, cu profesori purtând rase de clugri, ar

fi pregtit clerici potrivit cu datina. Seminariul ieean ins,

nu. El avuse, înc înainte de 1821, profesori ardeleni, ca

Bob, poet, nepot de Vldic unit, fost unit el însui, ca

Vasile Pop, doctor în filosofie, autor de scriere latin asupra

obiceiurilor poporale româneti, de bibliografie, de articole

prin foile din Braov 1
; ca Mamfi i Costea, crescui în ace-

lai spirit naional i laic. Ei nu-1 putuser da nici Bise-

ricii unite, din ce în ce mai izolate, i nici Bisericii neu-

nite a lui Moga (— 11 Octombre 1845) 2
, care, supt con-

ducerea seminarial a lui Gheorghe Hainea, fostul preot la

biserica braoveneasc a Brâncoveanului 3
, nu gsiâ leg-

tura cu cultura timpului su i-i pregtiâ preoii numai
cu «cetanie curat fr opinteale sau poftirire sau rupere

a cuvintelor.... cu lovirea cuvântului la acent sau oxie»,

1 V. Ist. Ut. rom. în veacul al XlX-lea, I.

2 Se nscuse la Sas-Sebe in ziua de 19 Novembre 1774 ; Studii i
doc, XIH, p. 181, a, no. 10.

* Ist. Ut. rom. în sec. al XVlIl-lea, II, p. 470.

17
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258 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

cu «scrisoare dezvoalt i slobod..., priiveghind tare dasclul

la aceaia ca s nu despart stogurile», cu ccathihisisul cel

mic, de rost bine, din tabl în tabl», cu cetirea Apostolului,

Evangheliei i Liturghiei ccu glas cuviincios», cu «patru pri
ale arithmeticii», cu «cântrile bisericeti i aezarea slujbelor

dup tipic», cu norme de cretere ca cstarea cu trupul

drept, prul pieptnat, unghiile tiate, faa i manile sp-

late» *,— educaie ca aceia a vechilor notri ucenici de m-
nstire, cari totui o ddeau i pe «grecie», învau Octoihul

tot i «seamnele psaltichiei», heruvicul, priceasna, rânduiala

Vecerniei i a Liturghiei, «axioanele de preste an i aghioa-

sele», deprinzându-se a cânt «de rsun mnstirea», dar

nesocotindu-se «îndestulai cu atâta învtur» *. «Cursuul
coalei candidailor de preoie» din Sibiiu nu adâugiâ mult

la aceast învtur, i puini ieiau înainte la venirea ar-

hiereului în paraclis, în «capel», pe când cei mai muli
«se trgeau la u» de frica ignoranei lor 8

. Ca la Blaj,

colarii dela Socola învau teologie înalt, fllosofie, limb
greac i latin, iar pe urm toate ramurile culturii supe-

rioare religioase se introduser în program.

Regulamentul Organic din 1832 prevedea studii pentru orice

preoi, i el hotriâ prefacerea Seminariului într'o Academie or-

todox ca la Chiev, cum i ajunse de fapt prin reforma dela

1839, care dup dreptate-i ddil numele de «Seminariu Ve-

niamin» 4
. Bneanul Damaschin Bojinca, colar al Semi-

nariului ortodox din Arad (dela 1822), jurist, îngrijitor

al «Bibliotecii» ce aprea pentru toi Românii la Pesta, ca

i urmaul su, Bucovineanul Vladimir Sohupan, vre-un

ucenic de-al episcopului Isaia Bloescu, erau oameni apu-

seni, în stare s conduc dup cuviin o astfel de insti-

tuie. Dar calitatea inferioar a profesorilor ce.se puteau
avea, un preot Teodorescu, un Lupu David, un Olrescu,

i Studii i doc, Xn, p. 201 ; cf. p. 209, no. lv.

3 Scriitori bisericeti, p. 28, nota 2.

9 Studii i doc, XU, p. 208, no. liv.

4 V. Adamescu, Istoria Seminariului Veniamin, Bucureti, 1904, fi

lucrarea mai veche a d-lui G. Erbiceanu.
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un Veniamin Popescu, i chiar a celor adui din Bucovina,

cu cultur laic i fr credina în naie a Ardelenilor,

Procopovici, Nasiovici, Mandicevschi, împiedecar înlarea

unei coli, pus totui în aa de bune condiii materiale 1
.

Bojinca aduse, de alminterea, i profesori de peste muni,
pe Dimitrie Stoica i pe Maramureanul Gheorghe Vida,

clugrit ca Gherman, care începu cea d'intâiu ediie a lui

incai 2
. Dela 1851 8

, Seminariul avea opt clase.

Când, pentru a satisface anume vechi prejudeci, numrul
anilor de studii si al materiijor se împuina, doritorii de

-cultur dintre preoii cari fcuser mai mult decât colile

de catehism dela episcopie sau cele organizate cu acelai

jndreptariu prin ordin..domnesc în anii '50, aveau la îndemân
marea coal ieean a mirenilor. Cu venitul a trei moii
smulse Grecilor dela Trei Ierarhi, ea se întemeiase prin

Asachi, prin Sulescu, întors de la studii, i supt ocrotirea

direct a lui Veniamin i a boierului Mihai Sturza. Ajun-

gând Domn la 1834, Mihai fcu din aceast mare coal
-de românete Academia profan, zis «Mihilean», dup
numele aceluia care mai târziu numai, trebuia s'o loveasc,

prefcând-o acum într'un pension francez pentru nobili, în

.care clericii ridicai din popor nu mai aveau ce s caute.

Pân atunci ins, porile Academiei erau larg deschise fii-

lor de preoi saii de steni cari voiau s-i desvâreasc
«studiile. Iar cine voia s mearg mai departe în domenii

apecial bisericeti era trimes de Veniamin, care pstra

strâpse legturi cu arhiereii rui, care purta pe piept Or-

dinul f. Ana i care aducea mirul din Rusia*, la Chiev,

unde, i acuma ca i supt Petru Movil, ca i pe vremea

lui Teodor Corbea i a lui Eustatievici Braoveanul, se

.afla cea. mai înalt coal de «cbogoslovieD a Românilor.

1 Adnin^scu, Ist. Seminariului Veniamin, pp. 62 3.

.
2 Erbiceanu, Ist. Sem. Veniamin, pp. 59, 75.

» Urechift, Ist. Ocoalelor, III, p. 29.

•* Melchisedec. Cron. Huilor, i Cron. Rom. V. i mai sus.
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CAP. III.

Biserica Bucovinean in acest timp.

A. Nou clerici: Scribanii i generaia lor. Episcopul

Melchisedec.

In acest amestec al «patriotismului)) de acas, a! ideilor

de origine roman, de simpatie pentru Apusul francez, pentru

limba, pentru civilizaia lui liberal, pe de o parte, cu or-

todoxismul strict, pe de alta, ce se rzimâ pe nestrmutate

canoane, se form un alt rând de conductori i reprezin-

tanti de cpetenie ai Bisericii noastre.

Doi din ei sunt fiii unui preot din Burdujeni *, târguor

la care s'au gândit în zilele lor de mrire, druindu-i,—pe

lâng vechea mnstire a lui Teodor Movil i a lui Miron

Costin, stpînit la 1785 de Grecul Anania de Sivas i zugr-

vit atunci de alt Grec, Veniamin din Troia sau «Troada» 2
,
—

biserica lor, care, fcut de Filaret, cuprinde mormântuf

lui Neofit 3
,
i un spital de pomenire. Fiul cel mai mreai

preotului Ioan, Nicclae, clugrit ca Neofit 4 în schitul pai-

sian Gorovel, nou fundaie a clugrilor din Neam, ven'r

la Iai ca preot român la Trei Ierarhi, din care arhimandritul

grec trebui s plece cu vremea; el predica la Mitropolie,

cu titlu oficial, inc din 4838, dup ce mântuise cursurile

Academiei. în acest an el îndrznete a tipri cu litere la-

tine — tia i italienete — , într'o ortografie îndreptat de

profesorul ardelean Câmpeanu, adus la Sîminariu de Bo-

jinca, un Catichis sau învturi de cpitenie a' Bisericii

ortodoxe». Cu Eftimie Murgu, Bnean, care fusese chemat

si el ca profesor la Iai, tânrul cleric merge la Bucureti,

i o Fiu de Lovit», ii zice lui Filaret un articol de ofense publicat ir»

• Bucovina», no. 20.

2 Sate si mnstiri, p. 6.

« Ibid.

4 V. Erbicoanu, Neofit Scrihan, «in Bis. Ori.» pe 1888:
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-ca s urmeze cursurile dela Sf. Sava. Intr în conflict, el,

preot care traducea pe LUcian—tradus îns i de ali clerici,

înainte de dânsul— , care cetiâ franuzete, admira pe Vol-

iaire ca i «filosoful» Mitropolit Gheuca, i fcea versuri

naionaliste—cu Fîlaret Beldiman, reprezintantul vechii coli

paisiene, ba chiar cu Mitropolitul. Fu închis la Neam, unde

ee credea c se poate poci mai bine. în surgun, iace

coli, la Folticeni, laNeam chiar, unde îndreapt manuscriptul

Pidalionului, ca s se îmbuneze cu «stpânul» 1
. în 1846

e\ era paroh la Sf. Vasrtle din lî i director al colii mi-

reneti inferioare din Trei Ierarhi, în care calitate, precum
«i în aceia de profesor la Seminariu, el scrie cri de coal.
Mai târziu a fost unul din lupttorii pentru Unirea Princi-

patelor 2
. Biruitorii, pentru cari luptase cu o neobinuit

•energie, îl fcur episcop titular de Edesa i lociitor al Ar-

geului, unde înlocuia pe un strict clugr fr amestec

în politic i fr idei conductoare luate din Apus, Cli-

ment {—1865). în lupta pentru organizarea canonic a Bise-

ricii României, lupt de care va fi vorba în deosebi mai

•departe, el fu numit episcop al acestei eparhii, dar, supt

Înrâurirea fratelui su poate, el refuz cârja care i se în-

tindea cu simplu decret domnesc. într'o serie de lucrri,

el combtu întreaga politic religioas a lui Vod Cuza 3
.

în «Duplul paralel intre Bisericile ortodoxe i confesiunile

apusene» (18&J), a reprezintat punctul de vedere strict

ortodox fa de unii tineri indifereni supt raportul confe-

sional, iar în «Istoria Mitropoliilor Moldovei» (Paris, 1857)

îndrznise a se atinge de puncte grele din istoria Bisericii

naionale. A traduâ din nou Mrgritarele lui Ioan Gur
de aur i a compus Cuvinte bisericeti (Bucureti, 1868),

ba chiar o Cltorie la Pmântul Sfânt (ibid., 1875). A

1 V. i Ist. Ut. rom. în veacul al XlX-lea, I, pp. 176-8.

2 V. broura sa Unirea i neunirea Principatelor.

3 Titlurile brourilor i la Dobrescu, o. c, pp. 124-5.
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mai scris Epistolii (1843) i învturi. A murit retras în

Burdujeni, unde sttuse dela 1872 la 1884 *.

Fratele lui Neofit, Vasile (n. 1811), colar al iui Bob, în*

cepîi ca profesor laic al Academiei, scriind o retoric, o gra-

matic francez, o geografie a
. în 1838, e trimes la Ciiiev

pentru studii teologice; aici îl face clugr, in 1841, Mi*

tropolitul Filaret, cu un an înainte de a-i isprvi studiile

supt auspiciile lui A. A. Stourdza, ale crui opere mistice

le traduce, dup Efrosin Poteca, în acelai timp^ când pre-

gtete, întia oar dup Petru Maior, cu gânduri cpatrio-

tice», o «Istorie Bisericeasc a Românilor» 8
, care, redactata

în rusete, se pstreaz într'un manuscris de «400 de coalfe» K
Ca egumen al Socolei, el st in fruntea Seminariului pân
la 1848, când, el fiind socotit om primejdios, iar Seminariul o
pepinier de revoluionari, Filaret fii izgonit, numrul claselor

reducându-se la patru. Supt revoluionarul Domn Grigore

Ghica el alctuiete o lege prin care clerul moldovenesc ar

li cptat, pe lâng seminarii eparhiale, un mare Seminariu

central, cu un curs de gimnaziu, i o Facultate, o Academie
ca aceia in care învase el. Nu izbuti s o realizeze, dar
conduse cu destoinicie, împodobit i cu titlul de arhiepiscop

Stavropoleos, seminariul, pân în epoca Unirii. Atunci purt
lupta canonic lâng fratele su, refuzând a fi episcop îm-

potriva canoanelor.

Din seminariul lui Filaret i"al lui Neofit Scriban au ieit

un mare numr de tineri preoi cari puteau sta pe aceiai

treapt a culturii cu mirenii cari fcuser studii mai bune.

S amintim pe fraii Erbiceanu, dintre cari unul, Gheorghe,

1 V. asupr-i i D. Lascar, Neofit Scriban, tez de licen, Bucurefti,

1898. Gf. articolul arhimandrituluifcluliu Scriban, în Enciclopedia Ro-

mân, III, pp. 917-8.

2 ht. Ut. citate, I, p. 174. Cf. teza pr. G. Vasilescu despre el.

» ht. Ut. citat, I, p. 178 ; Hurmuzaki, Supl. I, voi. IV, p. 228.

4 C r
. Iuliu Scriban, in Enciclopedia Român, III, p. 918.
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era bun cunosctor de grecete, iar cellalt, d. Constantin

Erbiceanu, fost profesor al Facultii de teologie din Bucu-

reti i membru al Academiei Române, a îmbogit prin

nenumrate contribuiuni documentare cunotina trecutu-

lui nostru bisericesc; apoi pe Ioan Mandinescu, autorul

unei Istorii Universale foarte preuit pe vremea ei. Prin

Socola a trecut Ghenadie Enceanu (n. 6 Februar 1837 în

Iai), care cltori pentru completarea studiilor, la Atena,

— dela constituirea Regatului grecesc, începe a fi i ea

cercetat de teologi — i la Chiev, fu profesor de grecete

la seminariul Statului în Bucureti, apoi director laSemi-

nariul «Nifon», profesor la noua Facultate de teologie din Ca-

pitala Regatului român, în sfârit, dela 1887, episcop la Râm-
nic, unde gospodria sa a lsat urme. El a scris, pe lâng cri
de coal, i un numr de studii istorice folositoare, despre

Petru Movil mai ales, i a pstrat, în vizitaiile sale \ multe

inscripii de peste Olt. E editorul «Condicii sfinte» oltene i
tipritorul multor documente din colecia, foarte bogat, pe

care i-o alctuise i care se afl astzi la Academia Ro-

. mân (f la Neapole, 14 Ianuar 1898) a
.

înc un episcop muntean iei din coala Scribanilor : Io-

sif Bobulescu, tot din Burdujeni (n. 15 Decembre 1818),

preot însurat cu nepoata lor; profesor la Seminariul Socola

pe vremea Unirii i tovar de lupt al lui Neofit i Fila-

ret ; arhiepiscop de Sivas, egumen la St. Spiridon din Iai,

dela 1880 episcop al Râmnicului — deci înaintaul direct

al lui Ghenadie; retras la 1886 i mort patru ani mai

târziu.

S adugim pe protosinghelul Teoctist Scriban, profesor,

pân la 1856, la acelai Seminariu, pe Romul Scriban, al crui

nume chiar e o proclamaie de naionalism cu baz roman,

l Vizite canonice, insolite de note istovico-arheologice ; Bucureti, 1892

* V. C. Erbiceanu, in Bis. Ort. pe anul 1889; Ruu, Geografia cele-

siastic a judeului Vâlcea, p. V. i urm.
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redactor la «Dacia Român» prin anii '60, un August

Scriban, un Ghenadie endrea *, un Marchian Folescu, egu-

men la Coula i întemeietorul celei mai vechi i mai bune

coli primare din Botoani 2
,— cum se vede, tot clerici din

prile de sus ale Moldovei, în apropierea Bucovinei.

Acolo îns bunul episcop Isaia Bloescu, nscut în Putna

i crescut în coala de mnstire de acolo, egumen al Dra-

gomirnei în 1793, apoi al Putnei, iar deJa 1823 episcop,

fcii în adevr un «Institut teologic» la Cernui i un

«seminariuD superior — i Veniamin trimese acolo pe la

1826, pe «tânrul IordachiD, dându-1 in seama episcopului

si a superiorului dela Seminariu, Ardeleanul Melchisedec

Lemeni 3
,
— dar nu tiu s-i insufle acel pronunat spirit

naional care a fcut mrirea Seminariului moldovenesc

din Socola 4
. Iar urmaul su, Eugeniu Hacman (n. 1793),

nepotul egumenului de Dragomirna, student la Viena, unde
înv românete pe viitorul împrat Ferdinand, clugr
la Carlov (1823), profesor la «Institut» i, la patruzeci i
ceva de ani, episcop în locul simplului su predecesor, a

fost un organizator de scoli româneti cu caracter confe-

sional— ca in Ungaria — , un Român militant, care a introdus
*

limba sa in locul celei latineti în scoal cea înalt de teo-

logie. Dar nu poate fi vorba de un rol al lui, care s se

poat compara cu acel jucat de fruntaii generaiei patrio-

tice a clerului din Principate, i mai ales din Moldova 6
,

Iar, cât despre politica pe care a urmat-o în organizarea bi-

sericeasc a Românilor din monarhia vecin, aiurea se cu-

vine a o înfia i a o judeca din punctul de vedere na-

1 V. Noolit Scriban, Cuvânt Iu înmormântarea episcopului Ghena-

die Scudrea, Iai, 1861.

2 Botunenii i-au închinat dup moarte o brour, azi foarte rar.
3 Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 415-6.

4 Tarnavski, in Enciclopedia Român, I, p. 377 ; v. i Erbiceanu,

Mitr. MoUL, pp. 464-6, 473-4.

5 Cf. Sbiera, ibid., Ii, pp. 639-40.
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ional, permanent i ireductibil, — cci de un punct de ve-

xlere canonic ortodox nu se poate vorbi la nite episcopi

cari dela început pân la sfârit au mers dup indicaiile

Statului.

Dar cel mai însemnat dintre clericii formai în noul
«

mediu naional, care avea legturi îns cu Rusia, prin Paisie

Însui, prin înaintaii si din veacul al XVIIMea, i, de

curând, prin Veniamin,—e Melchisedec.

i el un fiu de preot, din prile Neamului, unde dra-

gostea pentru •clugrie era de vre-o jumtate de veac în

inima tuturor tinerilor de prin sate cari se credeau che-

mai la alt menire decât lucrul câmpului. Nscut la 15

Februar 1823 \ în casa, binecuvântat cu unsprezece copii,

a parohului Petru tefnescu din Gârcina, Mihail înv la

coala Sf. Ioan, apoi la a Trei Ierarhilor din Piatra vecin,

biseric nou, fcut în cursul anului 1837 i sfinit numai

târziu, peste zece ani, de Iustin al Edesei, care a mai fost

pomenit; iconomul Vasile tefnescu, care se îngriji de

zidire, poate s fie o rud a preotului din Gârcina 2
. La

1834 intr in Seminariul Socolei. îl prsete pentru a fi

dascl de sat in erbeti, pe moia Cantacuzinilor din ra-

mura lui Ioan Cânta cronicarul, care e i ctitorul din nou

al bisericii,—plin pân astzi de bune cri din veacul al

XVIIl-lea 8
, împreun cu un Tipicon care fu dat satului

de Însui Mitropolitul Veniamin, Mihai tefnescu se în-

toarce apoi la Seminariu dup înmulirea claselor acestuia,

i la 4843 el era profesor la aceast coal înalt a cierului

moldovenesc. La 1848, dup câteva luni de surgun in m-
nstirea Neamului, unde, adec, ar fi fost trimes în vederea

întemeierii unui seminariu 4
, el pleac la Ghiev, ca odat

i V. G. G. Diculescu, Episcopul Melchisedec, Bucureti, 1908, p. 1,

nota 1.

2 V. Inscripii, II, p. 24 no. 50.

« Cf. Melchisedec, Notie, pp. 132-3; Inscripii, II, p. 233 i urm.

* Diculescu, pp. 7-8.
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dasclul su, Filaret Scriban, i cu acelai sprijin al puter-

nicului Alexandro de Stourdza; în trei ani iea titlul de

magistru in teologie, pe care numai Filaret ii cptase pân
atunci ; ca i acesta, e fcut clugr de Filaret al ChievuluL

Se întoarce la catedra sa, i la 1852 Mitropolitul Sofronie,

care urmase vicariului Mardarie de Apamea, îl numete pro*

tosinghel. Trece la Hui ca s conduc Seminariul început

de Meletie Istrati la 4856, când capt i rangul de arhi-

mandrit. Rmâne i dup moartea lui Meletie, pe care-1

plânge pentru peirea înainte de vreme, pe urma amr-
ciunilor produse de politica nenorocit a fratelui su ; e

acum pe lâng Ghenadie de Tripole, endrea, care ine
locul de episcop; capt dela acesta, dela minitrii Dimitrie

Cantacuzino i Mihai Racovi, îmbuntiri la Seminariu 1
.

în 4860 e ministrul de Culte al lui Koglniceanu, dar nu-

mai trei zile, Adunarea nevoind a suferi ca cun clugr»
s stea pe banca ministerial 2

. Dela 4862, dup endrea,
ine el, tot cu titlul de Tripoleos, locul de episcop, iar la

4864 e numit titular la Dunrea-de-jos.

Deprins din Rusia s asculte de voia stpânului terii i
cunoscând din studiul istoriei bisericeti a Moldovei, cu

care se ocupa de un timp, desele amestecuri ale Domnilor

în rosturi religioase, care dup canoane nu-i puteau privi,

el nu protest împotriva tiranici necanonice a lui Vod-
Cuza. Ajunge episcop la Roman în 1879.

Aici a trit el treisprezece ani (f 46 Maiu 4892), în ve-

chile chilii drâmate de lâng biserica lui Rare, fr a se

plânge de îngustimea traiului su, nici a-i cere cldiri mai

potrivite i cu demnitatea lui de episcop i cu valoarea lui

personal. îmbrcat simplu, strin de lumea mirean a

claselor mai înalte, purtând cu mândrie vemântu-i roietec

de aiac mnstiresc, Melchisedec a dus o via care poate

fi un exemplu oricui. Odat a mers in Rusia, cu o misiune

1 Ct-on. Huilor, I, pp. 458-60.

2 Diculescu, pp. 42-3.
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a principelui Carol, pentru a încredina pe cei mari de

acolo cât de fals e calomnia c România e o ar prigo-

nitoare de ortodoxie, care-i pregtete trecerea la catoli-

cism (4868) *. Motive de partid l-au inut de-o parte de

Mitropolie. •

Opera lui Melchisedec se ine intâiu in domeniul tiinei

teologice. Pentru Seminariul dela Hui prelucreaz el, dup
izvoare ruseti, o Liturgic (1853), un Tipic (1854), o nou
Teologie dogmatic, la 1855, apoi o Scurt introducere in

tiinele teologice (1856), în sfârit, dup cererea lui Me-
letie Istrati, Catehismul ortodox (1858). A publicat în 1860

o Introducere la Biblie, la 1863 o Teologie pastoral i la

1883 Cuvinte ale Sf. loan Gur de Aur. Dela un timp ins,

studiile de istorie a Bisericii româneti îl câtig, i el d
pe rând preioase documente, cu note archeologice i l-
muriri într'un stil limpede i lipsit de orice pretenii, în

Cronica Huilor (1869) i Cronica Romanului (1875), la

care voia s adauge o Istorie a Mitropoliei, rmas în tna-

nuscript, precum i, desigur, Istoria' episcopiei Rduului:
Vizita iile i le-a întrebuinat pentru a strânge inscripii de

biserici i mnstiri, care alctuir volumul su de Notik

istorice i archeologice. E editorul unei pri din opera liil

amblac, cruia i-a închinat un studiu. Ca membru al Aca-

demiei Române, el a publicat în Memoriile ei inscripiile

bucovinene, pentru intâiai dat într'o form corect, i,

trecând in domeniul istoriei bisericeti muntene, a tratait

pri dintr'insa în biografiile lui Antim (1886), lui Filafet al

II-lea i lui Dionisie Roman6 de Buzu; Atenia lui s'a oprit

iu sfârit i asupra legilor strine care au avut credincioi pe

pmântul Principatelor, i aciunea catolicilor, a calvinii^

u unor secte ortodoxe rtcite, ca Lipovenii, au aliat în el

uii cercettor destul de obiectiv. A scris i o< lucrare de

polemic, «Papismul i starea actual a Bisericii ortodoxe

1 Cf. Dobrescu, în Conv. Ut. pe 1907, i mai ales Diculescu, Un epizod

diplomatic, 1907 i o. c.
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În România» *. Mai puin fericit a fost cu încercarea lui

de a Introduce neologisme în crile .liturgice, pe care le

revizui 2
.

»

Activitatea lui Melchisedec a provocat emulaie în rân-

durile clericilor înali ai României. Ghenadie.Enceanu i-a

dat silina de a se inea de. colegul su în Episcopie. Iar,

dup Ghenadie, episcopul de Râmnic Ataasie, Moldovean

din prile Vasluiului, a crezut c nu se poate serba, din

parte-i, mai bine jubileul regal din 4906 decât, dând, cu

ajutorul celor mai bine Înzestrai dintre cei ce-1 încunjur,

o foarte bun carte cuprinzând cfetoricul eparhiei Râm-

nicului»*.

B. Sbminariile muntene.
:

în alte împrejurri se dezvolt noua via de cultur a

clerului în ara-Româneasc.

Aici seminariile superioare prevzute de Regulamentul

Organic se întemeiaz înc de pe vremea lui Alexandru

Ghica, cel d'intâiu Domn al noului regim. într'iin timp când

in toate ramurile învmântului se cutau profesori arde-

leni, când Damaschin Bojinca era adus pentru a da o noua

via Seminariului din Socola, se Înelege de ce colile de

preoi ale Muntenilpr începur i ele cu directori, catecheti

i profesori în mare parte de peste muni. în Seminariul

din Bucureti, care-i deschise cursurile la 2 Septembre

1836, puin timp dup moartea Mitropolitului Grigofie, fu

numit «profesor primriul Nicolae Blescu, mai târziu

clugrul Nifon (intr la Cernica, înainte de a pleca din

nou «dincolo», pentru un rol in revoluia dela 1848), dela

Haag în inutul Sibiiului. Acest autor al celui mai bun

1 V., pentru lucrrile lui inedite, Diculescu, o. c, pp. 97-8, 119-24,

123 i urm.
2 V. Ghibu, Limba crilor bisericeti, Sibiiu, 1906.

* Y. Kalinderu, Discurs de intrare la Academia Român.
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dicionariu latin-român, din nenorocire neisprvit, era ajutat

de Zaharia Boerescul, profesor de teologie dogmatic i
pastoral i de limba latin, — i el,' dup cât se pare, tot

Ardelean 1
. Era vorba pe atunci i de o publicaie religioas

a lui Blescu, care e cunoscut i ca un bun cuvânttor 2
.

Seminariul Mitropoliei muntene avea numai patnu clase

i era oezut în chiliile vechii tipografii dela Antim, unde

sttu pân la 1840; în 1842 i se face loc în acelea dela

fundaia Banului Mihai Cantacuzino zis Mgureanul, cl-

dit la 4750 de egumenul Srindarului, Sofronie, la «Schitul-

Mgureanulub 8
. încercrile de a-1 aeza statornic, într'o

cldire proprie, nu izbutir; supt urmaii lui Blescu,
coala avea, pe la 1850, vre-o sut de interni, afar de

externii i de simplii ^candidai ce se hirotonisesc dup
grabnice trebuine» — , acetia ali cinzeci 4

. O îndreptare

se aduse numai în Domnia lui Vod tirbei, când, dup
ocupaia strin, Seminariul se deschise solemn, cu 50 de

colari, la 24 Maiu 4851, dar numai cu dou clase 6
. Ve-

niamin Catulescu era «inspectori) în 1852 6
; Ardeleanul Dio-

nUie Romano, director i profesor de religie, în 1855 7
.

La Râmnic, pentru Seminariul «preparandiab al lui Neofit

se începur lucrri înc din 1835, potrivit cu legea din 2

Novembre 1834; ele se mântuir numai îu 1837, i la 8

Novembre — un an mai târziu decât la Bucureti — încep

cursurile, cu 30 de colari interni i numai doi profesori.

Unul din ei, cel de cpetenie, era vice-protopopul de pân
atunci al Braovului, Radu Tenîpea, care-i zicea Tempian,

adus anume pentru aceasta in ar. Tempea era un bun

i V. Gazeta Transilvaniei pe 1838. p. 38.

2 V. ht. Ut. rom. in veacul al XlX-lea, I, p. 288.

* Viaa lui Ftirbei-Vod, II, p. 101. Pentru biseric, v. Inscripii,

I. pp. 297-8.

* Viaa lui tirbei-Vod, l. c.

5 Vestitorul românesc pe 1851, no. 43.

« lbid., pe 48S2, la no, 89 ; cf. no. 55.

' lbid.
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cuvânttor, i el a tiprit discursurile sale «la sfinirea stea-

gurilor erii-Romneti> (4834) si Ja deschiderea Semina-

riului (1837) ; cel inut la examenul colarilor si în 1845 a

rmas în manuscris. Mai e cunoscut prin prelucrarea sa

Oglinda statului politiccsc i bicericesc, aprut când er
înc la Braov, în 1835, i prin opera sa de Pravil

manual din 1844 l
. La 1844 el era înc cinspector i pro-

fesor al teolog hiei morale» *
;

peste un au se retrgea

la schitul argeean Flmânda, unde a i murit Pe lâng
acest Braovean, dintr'o vestit familie de crturari i Jii-

fleit de cele mai frumoase sentimente pentru neamul su,
întâlnim i un preot Vasile Teodorescu, cruia i se zice

cArdeleanub 3
. i Ioan Procopie, al treilea profesor, e Ar-

delean. Seminariul a fost mutat,* dup Tocul din 1847, la

Craiova, apoi dup crevoluie* (1851) în mnstirea Buco-

v, a doua oar în Craiova, pân ce episcopul Caliuic ii

fcâ din nou locul in Râmnic.

La Buzu, Ardeleanul Chesarie chem pentru Seminariu

pe Gavriil I. Munteanu, un vr al profesorului Florian

Aairon. Miinteanu, nscut în Vingard, la 1812, fu profesor

poate dela deschiderea colii, în ziua de 15 August 1836,

cu douzeci de candidai la preoie. Era i un bun scriitor,

cu dorin de a folosi naiei i Bisericii prin cri; eJ, care

a tradus «Patimile lui Werther» (1842), e i traductorul

unor Meditaii religioase în dou volume (1838-42), al

unei nou versiuni din «Urmarea lui Hristosi (1845), al

unui manual de «Sinoptic» (1846). îot prin iniiativa lui,

Episcopia începe a tipri cm df

intâiu foaie biseiiqeqsc .in

românete, «Vestitorul bisericesc», «foaie religioas i mo-

1 V. Istoria eparhiei Râmnicului, p. 287 i urm. ; Baiulescu, 3/t>wo-
j

grafia comunei bisericeti gr.-or. române a Sfintei Adormiri din ce- '

tatea Braovului, Braov, 1898, p. 122. I

* Cf. i Ist Ut. rom. în sec. al XVUl-lea, U, p. 291, nota 1.

* Ist. eparhiei Râmnicului, p. 290.
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ral», care a dat, pe lâng materiale amestecate, i cuvântri

ale Jui Ilarion de Arge i Poteca x
.

La aceast publicaie tovarul lui Muntean era un cleric

de obârie din Slite (n. 1806), care trecuse i prin mnsti-
rea Neamului, prin tipografia lui Clinceanu i Topliceanu,

prin coala dela Sf. Sava i prin cmrile episcopului Ilarion,

i aici la Buzu se îngrijiâ de Seminariu ca i de tipografie,

Dionisie Romano *. Profesor înc din 4832, el ii inu locul

pân in 1842, când, înainte de moartea lui Chesarie — i Mun-

teanu prsi Buzâul trecând la Râmnic, în 1845 3 — el trecu

la Seminariul Mitropolitului, ea director, post pe care-1 avu

pân la Revoluie. înc înainte de 1845 el scrisese Catihi-

ml i alte cri de coal pentru seminarii, cri pe care

le complectar apoi doi Bucureteni, Anton Pann, cunoscu-

tul scriitor al poporului, prin crile sale de cântri dup
sistemul nou, Anastasimatariul i Teoreticonul, i Alexandru

.Geanoglu Lesviodax, prin Istoria bisericeasc pe scurt, tl-

mcit din grecete, cu multe i însemnate adausuri, i dup
documente, privitoare la eparhiile româneti muntene i la

Mitropolia Moldovei, precum i cu extrase din Condica sfânt.

Dup 1848, Dionisie începu s dea la lumin «o mic bi-

bliotec religioas i moral, adunare de rugciunii)4
, în care

se afl traduceri de un Uie Benescu, un Pleoianu. Tot

odat, din însrcinarea Mitropolitului Nifon, el tiprete, un an

de zile, a doua revist pentru preoi, Ecoul eclesiastic*.

Sttu un timp la mnstirea Sadova, i apoi merse înapoi

la Neam, unde avii, câtva timp, i streia i de unde fu

scos samavolnic de Guvern, la Septembre 1856. Supt Cuza-

Vod e lociitor de Buzu, în locul tersului Filoteiu,—ur-

maul lui Chesarie, i Ardelean ca i acesta —
,
pe care Mi-

1 Ist. Ut. rom. in veacul al XlX-lea, I, pp. 287-8; Ghibu, in Tele-

graful român, LIV, pp. 397-8.

2 V. Inscripii, I, p. 365 no. 933.

8 Istoricul eparhiei Râmnicului, p. 290.

* Via{a lui tirbei-Vorf, II, p. 100.

* lbid. t p. 54 ; cf. asupra lui, teza d-lui Gh. Popescu.

r
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nisteriul îl înltur pentru . nebunie (a murit la 16 August

1860 numai *). Numit la Hui ca episcop, el trece la Buzuf

unde a rposat la 1873.

Dionisie, care a strîns i o mare bibliotec, ce se pstreaz

astzi la Academia Rotaân, a lsat un mare numr de

manuale, care se pot pune alturi cu ale lui Melchisedec

a tradus Confesiunile Sf. Augustin, strlucitul Geniu ci

Cretinismului de Chateaubriand, dou lucrri clugreti,

Manualul adevratului religios, Mângâietorul celor în^

tristai, celor bolnavi i celor btrâni,— din franuzete ae

pare, ca i crile lui de coal. Unionist ca i Filofteiuv

adânc iubitor de neam, ultimele lui cuvinte nu cuprind ru-

gciunea sufletului ce se desface din legturile sale, ci

aceast singur cerere ctre Dumnezeu: «Doamne, nu pe-

depsi România dup pcatele fiilor ei*; aceste cuvinte sânt

spate i pe mormântul su *.

Din aceste seminarii muntene, cu cele patru biete clase

ale lor — seminariul metropolitan cu epte clase, prevzut ,

de legea din 1847, nu se întemeie decât în vremea noastr—r ;

cu gospodria lor slab 8
, nu rsri o asemenea pleiad de

clerici culi, patrioi, contieni de acei din Moldova. O singura

personalitate mai însemnat i mai distins iese din ele)

acel Atanasie Stoianescu, din Bucureti, fost paroh la capeb

ortodox din Pesta, director la Seminariul din Râmnic
egumen la Sadova i Flmânda, pe care Neofit voia s-I

aresteze la 1848 pentru amestecul în Revoluie* i care,

scpând de aceast urgie arhiereasc, ajunse el însui ar*

hiereu Troados la 1859, apoi, în 1865, episcop necanonic,

trector, la Roman, iar la 1873 statornic i canonic episcop"

i Inscripii, I, p. 366, no. 934.

2 lbid., p. 365, no. 933.

8 Un scandai la Buzu supt Filoteiu, în Viaa lui tirbei- Vodf

pp. 102-3.

* V. Cuvântul Adevrului pe 1908.
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de Râmnic : el a fost acela care, cu trei ani înainte de

moartea sa — e îngropat ca un Paisian, la Cernica—, a

binecuvântat ostile României nou, care la Corabia treceau

Dunrea spre biruin *.

1 Istoria eparhiei Râmnicului, pp. 166-7.

18
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PARTEA A Xl-a.

AMESTECUL STATULUI ÎN BISERICA

DIN ROMÂNIA.

ORGANIZAREA EI. ALCTUIREA DEFINITIV

A BISERICILOR ROMÂNETI
»

)E PESTE HOTARELE ROMÂNIEI. ÎNCHEIERE.
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CAP. I.

Lupta i înfrângerea Mitropolitului Veniamin.

Cu aceti oameni, atâia dintre ei foarte luminai, unii

bine înzestrai sufletete, i toi— afar de acel Neofit care,

urând Revoluia dela 4848, a fost silit s o serveasc, a

trdat-o, i-a prigonit afiliaii, pentru ca pe * urm s cad
tot pentru pcatele sale revoluionare (27 Iulie 1849) —

,

desvârii patrioi în cel mai vechiu i mai frumos îneles

al cuvântului, Biserica româneasc ar fi putut luâ un nou
avânt i scrie un bogat capitol în istoria timpurilor nou.
Ceia ce a împiedecat-o dela aceasta, a fost amestecul Sta-

tului, care, dela Chiselev pân în timpurile de azi, a luat-o

In stpânire, une ori încetul cu încetul, alte ori prin lovituri

mari neateptate, smulgându-i pe rând moiile, averea cealalt,

drepturile, autonomia sprijinit pe canoane, cultura proprie,

colile speciale, autoritatea i prestigiul, urmând întru aceasta,

când exemplul Rusiei cu Biserica robit, când al Apusului,

cu Biserica pe alocuri cu totul izgonit afar din viaa

oficial, dup ce îns i s'au luat mai toate mijloacele care-i

pot îngdui s se ie de sine.

Acest proces de intervenie, înclcare i aservire, de care

nu, sânt vinovai .oamenii, adesea plini, dac nu de cre-

din i de cunotinele necesare, mcar de bunvoin, ci cu-

rentele generale, ideile europene, i nu mai puin exemplul

situaiei Bisericii neamului în provinciile româneti pier-

dute,— rmâne s-1 studiem în dezvoltarea lui.
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Mitropolitul Veniamin pare s fi avut i o concepie su-

perioar despre drepturile sale, despre chemarea sa ca ef

al Bisericii. Din corespondena sa cu Sofronie de Hui, 11

vedem luând dela sine holrâri în chestiile cele mai însem-

nate privitoare la dânsa. El hotrte, fr sa mai întrebe

pe cineva, aducerea mirului dela Chiev \ el d norme in

caz de desprenie, înlturând vechiul sistem al ccrii*

prin care pe cale de contract privat un so putea îngdui

pe celalt s plece*; el se pronun pentru botezarea din

nou a neortodoxilor cari se convertesc, — veche discuie

rezolvit astfel în trecut—, sau, dac se împotrivesc, mcar
ungerea cu mir i postirea dup norma rsritean 3

; el oprete

— dup porunca din Constantinopol îns — cstoria csu-

diilor», a supuilor strini, cu pmântenii 4
; el caut s

aduc la ortodoxie secta ruseasc a scopiilor B
; el prevede

ca un brbat însurat sau o femeie mritat cari voiesc s
mearg la mnstire, s fac trei ani de încercare 6

; el ca-

terisete pe preoii cari cunun pe cei înrudii de sânge 7
,

i pe preoii cari ieau chezie asupra lor 8
. El poruncete epis-

copului s nu fac specul cu schimbarea antimiselor pe

la bisericile de sate 9
,
i micoreaz preul lor.

Când egumenii greci, din neamul vinovat de trdare, sânt

scoi din ar, cum ceruse i o partid dintre boieri 10
,
— se

opri i publicarea scrierilor Sf. Vasile i Grigorie, cu co-

mentariile profesorului Vardalah, cum se indatorise prin

1 Melchisedec, Cron. Huilor, l, p. 437. La 1823 el se cerea din

Constantinopol, ca i dezlegarea in unele cazuri canonice; ErbiceanUr

Mitr. Mold., pp. 402-3.

a Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 431.

» lbid., pp. 428-9.

* Erbiceanu, Mitr. Mold., p. 259.

* Melchisedec, o. c, pp. 431-2.

« Ibid., pp. 435-6.

7 lbid., p. 435.

8 lbid., pp. 427-8.

* Erbiceanu, Mitr. Mold., p 274.

w Cf. Hurmuzaki, X, p. lxix i urm.
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contract Mitropolia *,— Veniamin numete pe egumenii cei

noi, români, ai mnstirilor închinate 2 i pe preoii-iconomi

dela bisericile din orae care fuseser pân atunci puse în

rândul mnstirilor. El alctui singur regulamentul cel nou

de via clugreasc în cuprinsul lor, hotrând s fie acolo

un duhovnic, un diacon, doi cântrei, un «paraclisiarh»,

un «prescurariu», un chelar, pe lâng slugi 8
, introducân-

du-se i slujba ca «a mnstirilor care sânt cu sobor de

prinii i orânduindu-se «panahizi sau pomeniri» pentru

ctitori, oprindu-se orice împrumut, orice cheltuial neîn-

voit de Mitropolie, inchizându-se porile mnstirii pentru

locuitorii ei, oprindu-se clugrii de a lua prin sate rostul

preoilor de mir*.

Orice înclcare din partea Guvernului întâmpin împo-

trivirea lui. Astfel de înclcri încep înc supt regimul

turcesc din 1821. Astfel Caimacamul tefan Vogoridi, strâns

de nevoia ocupaiei turceti, porunci lui Meletie de Hui,

lociitor de Mitropolit, s adune veniturile Scaunului me-

tropolitan, pentru a le da ca ajutor terii, cum se ceru i
episcopilor; tot atunci se lu i jumtate din venitul m-
nstirilor neînchinate, scutindu-se obtejitiile cele mari:

Neamul, Secul, Agapia i Vratecul. Moiile Mitropoliei

fur arendate la mezat, în cursul aceluiai an greu, 1822 B
;

Meletie fu silit chiar s fac împrumuturi pentru a scpa
ara de nevoile întreinerii Turcilor 6

. Clerul fii supus unei

djdi pentru ajutorul Cârmuirii strâmtorate 7
, dar nu «zap-

ciindu-se» prin dregtori mireni, ci prin oameni arhiereti.

Dela mnstirile închinate, trecute, cum vzurm, în seama

1 Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 281-2, 433-4.

« lbid., pp. 262-3, 264 i urm.
» lbid., pp. 265-6.

Cf. i ibid., p. 434.

* lbid., pp. 239, 242.

« lbid., pp. 244, 399-400.

7 lbid., pp. 247, 254.
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«durelnicilor» egumeni de ar, se lu cea mai mare parte

din venit, lsându-li-se numai un canalogon»—deocamdat
pe doi ani, —• de o treime, pentru inerea în bun stare i
pentru reparaiile de nevoie 1

. Veniamin se plânse la 1825

în ceia ce privete felul de administraie, de ctre Stat, a moii-

lor, pe care acesta înelegea, i supt noul Domn Ioan Sandu

Sturza, s le exploateze pentru trebuinele sale. Grija lor

se dase în adevr unei comisiuni din care fcea parte Mi-

tropolitul cu doi mireni, Gheorghe Buhu i Dumitrachi

Ghica 8
,
i se adugiâ c «sarcina trebuinelor ce are Prea

Sfinia Sa Printele Mitropolitul, nelsându-i vremea de a

sta deavalma lucrtoriu împreun cu boierii rânduii», i s'a

cerut a numi un înlocuitor, pe egumenul Isaia Giuc, dela

Socola 3
,
i aceasta împotriva socotinei clerului înalt i a

boierilor c trebuie un comitet la Mitropolie, alctuit din

doi boieri, dar i din Mitropolit, din toi episcopii,, «fr* de

nicio amestecare particularnic sau a Domniei», pstrân-
du-se la Mitropolie i partea pentru «întrebuinri a p-
mântului, ca in sânul patriei, spre a se cheltui dup ana-

foraua zisului comitet» 4
. Nu odat el, a intrat in conflict

cu Domnia supt acest nou stpânitor 6
.

Când Ruii ocup ara în 4828, ciocnirile între autori-

tatea politic i Biseric nu înceteaz, ci cresc, noii câr-

muitori fiind deprini de acas dela ei cu stpânirea prin

ucazuri i reglemente a eparhiilor i a mnstirilor supuse

cu totul arului-Patriarh. Veniamin porunci ca oamenii bi-

sericeti s se îndrepte mai întâiu ctre el i apoi ctre

• Guvern, ca «analoghia», partea ce reveniâ clerului la chel-

1 Ibid., p. 264 i urm.
2 Ibid., p. 405.

8 Gf. i ibid., p. 406 i urm.
* Ibid., p. 208.

6 Sturza a îngduit lui Veniamin mnstirea Floretii pentru a pune

acolo maice; ibid., pp. 452-6 i a dat bani pentru facerea Mitropoliei

celei nou.
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tuiala craturilor pentru oaste s se hotreasc de autori-

ti de fa cu protopopii sau, cum se zicea acum, pro-

loiereii— cari aveau, într'o organizare mai complicat, dup
jcea ruseasc, a Bisericii, supt ei pe proestoi sau blagocini l

— i preoii s nu primeasc astfel idulele de plat decât

dela superiorii lor B
. Nu se ddA ascultare cererii generalului

prezident Palin de a se strmuta afar din Iai cimitirul,

pentru motive de sntate i «bun poliieneasc orânduial»8
.

Va fi fost silit îns a urma cinvitrito lui Palin de a face mi-

lostenii sracilor de ziua împratului, ba chiar de a strânge

bani pentru statuia lui Caramzin 4
.

Pentru averile mnstireti închinate se numi alt comisie

mixt, în care exarhii Atosului, Ierusalimului i Sinaii st-

teau lâng Teodor Bal i Costachi Conachi poetul 6 i lâng
doi arhierei ai terii, numii de Mitropolit, i cea d'intâiu

grij a Ruilor fusese a declara c drepturile de proprie-

tate ale Sfintelor Locuri sânt restatornicite tt

,
potrivit i cu

firmanul pe care-1 cptaser la 1827 7
, dar pe care Domnii,

înelei cu Turcii, nu-1 observaser 8
;
prisosul rezultat din

exploatarea moiilor trecea în pstrarea bncii din Odesa •.

în sfârit, lui Chiselev îi revine îndoielnicul merit de a

fi voit s prefac întâia oar mnstirile de rugciuni i
cultur ori art bisericeasc în adposturi pentru lepd-
turile i naufragiaii societii : în adevr, plictisit de ve-

derea ceretorilor pe strzile laului, el orânduise trime-

terea la mnstiri a întregii calicimi ; Mitropolitul Veniamin

i Erbiceanu, Mitr. Mold:, p. 355.

* Melchisedec, Cron. Huilor, I, pp. 429-30.

• Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 278-9, 282-3.

4 Jbid., pp. 287-8, 481.

* Ibid., pp. 440-1, 442-4.

• tAverile stttoare a' Sfintelor Locuri s'au dat iari precum er
din ceput rânduite» ; ibid., p. 449.

? Hurmuzaki, X, p. 606.

• Uricariul, I, pp. 372-6.

* Erbiceanu, Mitr. Mold., I. c.
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zdrnici ins aceast msur, propuind ca episcopiile s ae

cotizeze pentru ca s asigure celor ce nu pot tri decât

prin poman un ajutor de treizeci de bani pe zi x
.

în ara-Româneasc tim în ce chip slbatec s'a purtat

acelai Guvern rusesc fa de Mitropolitul Grigorie. Gene-

rali grosolani ca Joltuhin, «filosofi» fr religie, având ur
împotriva clugrimii, ca Pavel Chiselev, nu puteau res-

pecta vechile privilegii ale Bisericii noastre. Când o nou
comisiune începu s lucreze viitoarea Constituie a Princi-

patelor, Regulamentul Organic, Minciaky, fostul consul,

prezida boieri luai intr'ales, dar niciun cleric nu lu parte

la dezbaterea proiectelor, pentru care Neolit, lociitorul de

Mitropolit muntean, protest in fruntea protipendadei, lsate

i ea la o parte 2
.

Astfel alctuit, Regulamentul poart pecetea anti-cleri-

calismului francez i a stpânirii Bisericii de Stat ca in

Rusia. Viaa canonic deosebit pe care o dusese pân
atunci Biserica româneasc, e înlturat fr cruare si

iar pietate, fr sim istoric i fr înelegere a dreptu-

rilor ce deriv din prescripii cu caracter nestrmutat i
dintr'o practic de atâtea veacuri. Episcopii i Mitropoliii

se aleg de adunrile obteti extraordinare, cuprinzând un

numr covâritor de laici, si clerului nu i se mai vine de-

cât sarcina de a-i alini dup datin. Rânduiala seminariilor

se prevede prin lege, ca i titlurile pe care trebuie s le

aib viitorii preoi. Se pregtete în sfârit o nou admi-

nistraie a întregii averi bisericeti i crearea unui Minis-

teriu al Bisericii, «Logoftul trebilor bisericeti».

în spiritul legii celei nou de organizare vedem în Prin-

cipatul muntean pe «Logoftul trebilor bisericeti» Barbu

tirbei înlturând pe preoii sfinii in Bulgaria i puin-

1 Melchisedec, Cronica Huilor, I. pp. 430-1.

2 Erbiceanu, Mitr. MoltL. pp. 457-8 ; cf. i Bis. Ort., XVII. p. 482

;

XXIII, p. I0I3 i urm.
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du-i Ia bir cu eranii, hotrând c în niciun sat nu vor fi

mai mult de doi preoi, dând numirea lor în puterea.pro-

topopului, dar i a proprietarului i a jurailor, aezând

eforii la bisericile din orae, cu rspundere fa de <ima-

yhistratD, împuind arendarea averilor lor înaintea acestuia

i a ministrului *.

CAP. II.

Luarea în stpânire de ctre Stat a averilor episcopiilor

i mnstirilor de ar.

înc dela 1835 Statul cel nou luâ asupr-i grija moiilor

ce se ineau de mnstirile nelnchinate : nu se gsi nimeni

s proteste, regimul rusesc impunând tcere i lui Venia-

min, iar Mitropolia muntean fiind vacant dup moartea lui

Grigorie, — rmseser vicari amândoi episcopii, pân la ale-

gerea, tocmai în ziua de 29 Iunie 1840, tot supt Alexandru-

Vod Ghica, a lui Neofit, care nu era dintre cei cari vor-

besc, cu primejdia lor, in folosul instituiei pe care o repre-

zint. Nu se fcu mcar, ca în Bucovina, un fond special,

din care s se acopere intâiu cheltuielile pentru Biseric;

averea druit de ctitori numai pentru rugciuni mântui-

toare de suflet i pentru pomenirea numelui lor trecu la

un loc cu celelalte izvoare ale Vistieriei. Mnstirile cu

«sobor», în ara-Româneasc: Cldruanii, Cernica, Cio-

lanul, Sinaia, Poiana-Mrului, Dlhuul, Gliighiul, Clieia,

Predealul, Nifon; cele de clugrie din acelai Principat:

ignetii, Rtetii, Pasrea, Mnstirea dintr'un Lemn,-
murcetii *, mnstirile corespunztoare din Moldova 3

avur aceiai soart ca si celelalte.

1 Viaa lui tirbei' Vod, I, p. 41 ; dup darea lui de seam din 1840.

2 V. Rev. p. ist. arh. i fii., voi. II, p. 40. în Foaia din Braov, pe

1848, pp. 280-1, se atac sistemul «aristocratic» al «sateliilor egume-
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Dup aceast d'intâiu msur veni, In 1840 la Munteni,

a doua, «luarea administraiei moiilor i averilor eparhiei

dela Mitropolit i dela episcopi, dându-seîn mâna capului'

«Departamentului Credinei*. Pentru a se putea face acelai

lucru în Moldova, unde Veniamin avea nevoie de toate

veniturile Mitropoliei pentru tipografie i pentru binefacerile

sale, era nevoie s se dea la o parte marele i sfântul re-

prezintant al Bisericii de odinioar, slobod In a face bine

i stpân pe toat motenirea trecutului. El nu se împo-

trivi, i la 18 Ianuar 1842 îi ddea demisia 1
, zicând u-se a

fi împovrat de ani, dar mai ales cu totul incapabil de a

lua asupra-i rspunderea unei schimbri care loviâ în ca-

noane. Pe când el pleca spre mnstirea Slatina, unde se

stinse, împcat cu gândul c «toate mijloacele câte împre-

jurrile l-au înlesnit, le-a întrebuinat spre renaterea i
sporirea naiei*, pentru «înflorirea Sfintei Biserici i "patriei*

i chemând «îndurarea lui Dumnezeu asupra acetii cretine

teri* 2
,
— Domnul, acelai Mihai Sturza cu care lucrase

alturi pentru întemeiarea colii româneti, înainte i dup
1821, lua, în 1844— Veniamin muri numai la 28 Decembre
1846— , msurile revoluionare pe care vecinul su muntean
apucase a le lua înc din 1843.

Averea Scaunelor arhiereti — spune legea muntean —

neti» i • proistoilor coltai» din mnstirile muntene. Se cere «con-

centrarea» în câteva mnstiri cu numr fixat de 100 de clugri,

dintre cari 20 de frai. Cere ins i «s ni se ieâ moiile din manile

noastre i s ni se rânduiasc o leaf potrivit chemrii noastre », pe

lâng «roas comun» i uniform clugreasc.
.

1 V. i «mai sus, cap. precedent.

* tiri foarte interesante In Foaia din Braov, pp. 193-5, 205 i urm.

£ vorba i de un episcop care nu e • nscut pmântean» i care râv-

nete pe calea simoniei motenirea lui Veniamin, pzit cu oaste în Sla*

tina, cerut de popor i de Rusia i ameninat cu moarte. Acolo — p.

207 — i in «Bucovina» din Cernui se atac violent i Scriban. direc-

torul Seminariului. Scriitorul din «Foaia» ii declar «lipsit de cuno-

tinele unui teolog», pe când cellalt ii atac numai caracterul.

* V. i Andrei Vizanti, Veniamin Costachi, Iai, 1881.
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se Impriâ In epte, i numai patru eptimi erau s fie ale

. Mitropolitului sau episcopului, care va inea, ca orice func-

ionar rspunztor, «state de personal» pentru «simbrii» pe

care Adunarea va trebui s le recunoasc «în cea d'intiu

sesie» ; va avea, pe lâng ali «amploiai», un «vicariu» î
un «Consistoriu»> întrit de Domn, fiindc «are înclinare

cu partea mireneasc». «State» se vor înainta, se vor «su-

pune» i pentru Seminare—Mitropolitul trebuias ie dou—

,

care vor avea neaprat de dou ori mai muli colari decât

pân atunci. Banii pentru reparaii se vor vrsa într'o «Cas
de rezerv»

;
i pentru milostenii se va face «o list înt-

rit cu pecetea Mitropolitului». Pdurile se vor vinde «în

Obteasca Adunare», în folosul aceleiai Case. Darurile cre-

dincioilor se vor trece «intr'o condic nuruit», pece-

tluit cu pecetea Mitropolitului i adeverit de Logoftul

trebilor bisericeti» 1
. în Moldova se reproduser întocmai

aceste msuri de umilin i jignire, dând doar in manile

Mitropolitului, dator cu o contabilitate in regul, nu patru

eptimi din veniturile averii ce i se confisca fr drept i
fr îndreptire, ci mai mult, cinci eptimi 2

. O Cas Cen-

tral primi de acum înainte banii pe cari în acestlalt Prin-

cipat ii socotiâ i controla Vornicul averilor bisericeti, noul

ministru de Culte.

Aceast stare de lucruri cerea o singur întregire: se-

cularizarea averilor mnstirilor închinate, cu privire la

care Regulamentul orânduise c o parte din veniturile lor

va fi dat Statului pentru opere de cultur i binefacere,

înc dela 1835 ar fi voit-o tirbei, care zugrviâ starea lor

ticloit în cuvinte energice de revolt : «Halal de mns-
tirea în care se mai gsete o candel aprins înaintea alta-

rului I Halal de biserica în care ard câteva fclii si unde

un preot în zdrene, nepltit, mai vine s ceteasc litur-

1 i in Erbiceanu, Mitr. Mold., pp. 490-2.

2 V. Manualul administrativ, II, pp. 261-7.
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ghia» *. Se hotra, neputându-se lua o msur pe care n'ar

fi îngduit-o Rusia, sprijinitoarea statornic, pentru scopuri

curat politice, a Grecilor abuzivi, cari nu mai reprezintau

acum o singur lege ortodox în forma ei cea mai curat,

ci un neam osebit de celelalte i având scopurile sale lu-

meti bine definite,— ca moiile mnstirilor închinate s
se arendeze pe cate trei ani numai i fr a se dâ bani

d'inainte, ca egumenii s nu mai invoace protecia i sa

nu mai cear judecata consulatelor, ca ei s nu distrupâ,

din lcomie de bani, pdurile 2
. Mulmit Ruilor, mns-

tirile din Rsrit, îmbogite prin situaia privilegiat pe

carie noua organizare o fcea proprietii mari, putur zn-

bovl zece ani observarea prescripiilor regulamentare, cu

toate silinile Domnilor din acest timp, mai ales ale lui

Vod Bibescu 8
. Supt Vod tirbei 4 numai, se ajunse la

arendarea moiilor mnstirilor închinate, prin Stat, care

voia ridicarea unei pri a preului de arend de ctre

dânsul, având jn vedere îns mai ales grele nevoi budgetare

momentane 6
: Sfântul Mormânt i Patriarhia din Alexan-

dria încheiar o învoial cu Guvernele Principatelor, dar

la încasarea sumelor prevzute nu se ajunse niciodat,

Atosul tiindu-se în atitudine de dumnie: Rusii fcând
s i se aud glasul poruncitor, i chiar agenii la Constan-

tinopol ai lui tirbei— Ghica din Moldova se multmisp
deocamdat cu o mic subvenie— trdând interesele acelui

care-i numise i-i pltiâ 6
. în zdar afirm Domnul mun-

tean c, de fapt, «nici nu mai sânt, ca s zic aa, mns-
tiri pe pmântul muntean, ci numai biserici ruinatei. în

4855 se ddu un nou asalt, tirbei cerând numai sfertul

cuvenit, iar Grigore Ghica, prin C. Negri i D. Ralet,.eari

1 Raportul lui, citat, din 1840.

2 Viaa lui tirbei-Vod, I, p. 11.

5 V. Râgne de Bibesco, II.

4 Corespondena lui tirbei-Vod, passim.

5 Viata lui lirbei-Vod, I, p. 36.

« lbid., pp. 38-9.
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merser în misiune la Constantinopol, nu mai puin de

dou treimi x
. îndat Domnii cdeau, i Convenia de la Paris,

dând o nou fa tuturor lucrurilor, zbovi, prin art. XIII,

soluia, fcând astfel necesar lovitura lui Cuza-Vod, se-

cularizarea violent i fr despgubire, dup tradiiile Re-

voluiei francese, din ideile creia se inspira noul Domn.

De acum înainte, supt Domnii regulamentari, umbre sfi-

oase se urmeaz, dup placul partidelor din Adunri sau,

dup Revoluie i convenia de la Balta-Liman *, din Diva-

nurile ad hoc, ca acelea care, alctuite din boieri mari —
Rusia ceruse un colegiu de ese mireni i ese egumeni—

,

ddur, în 1850 —1, Moldovei pe Mitropolitul Sofronie, pe

episcopul de Hui Meletie Istrati, iar erii-Romneti pe

tuspatru arhiereii : Nifon, ca Mitropolit, Climent la Arge,

Filoteiu la Buzu, Calinic la Râmnic. Jocul boierilor, influ-

enele consulilor îi aveau partea lor în aceste alegeri cu

«bilete», în care ai fi gsit orice alta decât coborârea, afir-

mat de Biseric, a Sfântului Duh. Cel puin tirbei i
Ghica avur curagiul de a face alegerile, pe când înain-

taii lor,—ferind u-se de lovituri din partea unei opoziii, ve-
nic rzvrtite, de boieri neastâmprai, cari, în cadrele

strâmte ale Regulamentului, se jucau de-a Convenionalii,

—

lsaser peste orice msur i cuviin Scaunele arhiereti

vacante 3
.

Cât de departe erâ de la aceti slabi episcopi sraci, ple-

cai ctre societatea mirean care-i alesese dup lungi va-

cane, i îndumnii între sine prin aceiai ambiie de a

i lbid., pp. 40-1.

2 Viaa lui tirbei- Vod, II, p. 26 si urm. ; Melchisedec, Cron. Rom.,

II, p. 216 i urm.: Cron. Huilor, I, p. 456.

8 Un cleric moldovean se plânge de aceasta în JJucovina pe 1809,

No. 22: tEpiscopiile rmân vacante câte cinci, zece ani, atât pentru c
candidaii se întrec care s dea mai mult pentru darul ce-1 vâneaz,

cât i pentru c lcomia alegtorilor nu mai cunoate nici o margine,

nu poate fi mulmit nici cu cele mai însemnate sume de auri.
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fi Mitropolii— ne mai fiind acum vechea norm de Înain-

tare normal— pân la idealul pe care-1 avuse Veniamin:

cin tot anul mcar odat a se aduna arhiereii eparhiilor

împreun cu Mitropolitul lor, a se sftui i a face chibzui-

rile putincioase pentru sporiul theoseviei i creterea bune-

lor nravuri sau moralitii evangheliceti Intre credincioii

Bisericii, ca nici credina fr fapt, nici fapta fr credina

s se vad rmas» *

!

De la noul regim al lui Vod-Cuza se atepta i o nou.

trainic organizare a Bisericii. Domnul Romniei-Unite no

era om s'o zboveasc. Avea în gând secularizarea averilor

mnstireti închinate, dar, în acelai timp, stpânit în toate

de ideile franceze, sftuit de oameni cari n'aveau, cu ace-

leai idei, cunotinele speciale de istorie i canoane care

s'ar fi cerut, el voia s desvâreasc opera, început de

Alexandru Ghica i Mihai Sturza, a dezbrcrii de orice

autonomie, putere i autoritate a Bisericii, surgunit în re

giuni pur spirituale care sânt, bisericete, vecine cu moartea.

îl mai îndemna i putea s-1 îndrepteasc la asemene?

msuri înc ceva: situaia creat de curând celorlalte B-

serici romaneti, de peste Carpai i de peste Molnia.

CAP. III.

Organizarea cea nou a Bisericilor româneti de peste muni

A. Biserica unit supt Vldica Lem6ny.

La 7 Octombre 1830 muriâ în Blaj Ioan Bob, ori, cum
se scria el : Ioan Bobb de Kapolnok-Monostor, bogatul epis-

cop al Românilor unii, i erâ îngropat cu pomp, cuvân-

tând românete o «trist predicarei> unul dintre canonicii

si, traductorul din nou, din evreiete, al Psalmilor (1835).

1 Melcliisedec, Cron. Fluilor, I, p. 439.
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Teodor Pop de Ujfalu 1
. îi ls toat averea «clerului

su sraca *. Abia dup doi ani, in 1832, Episcopia cpta
un titular, pe fiul de neme Ioan Lemeny (numit la 23

August), supt pstoria cruia curentul de cultur i de

înaintare politic a neamului unguresc ptrunse i în Bi-

serica româneasc a Uniilor, fixându-se chiar i un soroc

dup care limba ungureasc trebuia s se introduc în

slujb. Episcopul inuse un discurs maghiar la îngroparea

înaintaului su; el se simiâ c face parte din clasa st-

pânitoare de limb ungureasc ; interes pentru cultura nea-

mului din care totui fcea parte, înelegere pentru meni-

rea lui fireasc, pricepere în a gsi drumul firesc pentru

progresele lui nu se puteau cere de la unul ca dânsul,

Ceasul absorbirii in Biserica romano-catolic a micii epis-

copii unite ardelene nu prea s fie deprtat.

în gimnaziul bljean, unde erai profesori un Simion

Brnu, un Timoteiu Cipariu, «profesor de teologhie* i la

Seminariu, care cetiâ crile lui Radu Tempea i traduceri

de-ale Mitropolitului Veniamin i care fcu bucuros dru-

mul la Bucureti pe vremea lui Alexandru-Vod Ghica 8
,
—

acolo era spiritul cel nou i dorina de lucru pentru neam.

Seminariul cu patru ani de curs sau coala «moralitilor»

de tdou ierni» ori chiar Facultatea de teologie cu patru

profesori nu erau strbtute de însemntatea momentului.

Doar în scrisul unui Ioan Rusu, care alctuiete o geografie

în trei volume, în prefaa creia face naionalismul cel mai

rspicat 4
, se vede c i printre clericii unii erau oameni

gata de o lupt neaprat 6
. Lemeny o vzii însui când

scoase pe o parte din profesri de la locurile lor.

I Studii i doc, XIII, pp. 23-4.

a Nilles, p. 672.

• Scriitori mireni, pp. 28-30.

4 ht. Ut. rom. in veacul al XlX-lea, II, p. 229 ; cf. I. Raiu, în c Foaia

scolastic» din Blaj, 1907.

6 Despre scrierea de caracter religios a unul Sigisraund Pop, profe-

sor la noul gimnaziu episcopal din Beiu, Foaia din Braov, 1346,

pp. 387-8.

19
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Cipariu e, de fapt, personalitatea conductoare aici, i, —
cu toate protestrile din 1842 ale clerului din Blaj \—în do-

meniul bisericesc. în 1833, dup cinci ani de profesorat la

Seminariul teologic i cu un an înainte de a lua i catedra

de studii biblice acolo, tânrul preot (n. 21 Februar 1805),

viitorul canonic (dela 11 Ianuar 1842) ieâ i conducerea

tipografiei diecezane, pentru care-1 vedem 9 comandând litera

prin Eliad. Supt privigherea lui, care in literatura religioas

a dat numai târziu, la 1854, tiina Sf. Scripturi, iar la

1859 Istoria biblic a Testamentului Vechiu, se public,

dup normele sale de ortografie, cea d'intiu carte de ru-

gciuni cu litere latine, care era menit s se împrtie
larg, Orologhiariul din 1835, cruia-i urm abia Ja 1870

un Liturglriariu.

B) Biserica neunit i Andrei aguxa.

Dincolo, la Sibiiu, Moga îi tria ultimii ani de btrâ-

ne, ajutat în conducerea diecezei i sftuit de soul fiicei

sale Angela, Moise Fulea, protopop al Sibiiului pân Ja 1850.

dela care avem doar o crticic a «nravurilor bune* i o

nou Ihicoavn 3
.

Nici în Banat "nu se zriâ o licrire mcar de vremi mai

bune, i supremaia Sârbilor rmsese neatins înc. Iar in

Oradea-Mare a Uniilor, dup Samuil Vulcan (j 25 Decem-
bre 1839) 4

, care-i cptase, dela episcopia unit ruseasca

a Muncaciului, cele septezeci i dou de parohii din prile
Stmarului, baronul Yasile Erdelyi, rectorul Seminariului,

fcut episcop la 2 August 18 i2 i instalat la 18i3, nu-s!

i Foaia pe ÎS 46, pp. 367-8.

2 Scriitori mimti, l. c.

3 Pentru cea d'intâiu, v. si Studii i doc. XII,-p. 202, no. xxx\ ni.

4 Srhematistmw historicus vcnerabilis cJeri di&cesis Mngno-Yara*
diaisis. 1000.
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însemn stpânirea duhovniceasca mai mult de cum a fcut
Lemeny, vecinul su de eparhie.

Numai prin neateptatul fenomen al numirii în fruntea

diecezei neunite a unui om ca Andrei aguna, i anume
în ajunul anului de cris 1848, se datorete,— în legtur cu

puternicul curent de via ce domnia între tinerii colari

ai lui Brnu, ai lui Cipariu, cari erau i cetitori ai foilor

lai Bari, iar, pe lâng aceasta, fuseser înrâurii de cu-

rentul naionalist unguresc,— învierea spiritului românesc

in amândou Bisericile i definitiva lor organizare.

La 43 Iulie 484G, Guvernul ardelean întiina pe Andrei

aguna, arhimandritul de Govila, c e numit administrator

al diecezei rmase vacante prin moartea octogenarului Moga.

Noul numit, nscut la l-iu Ianuar 4809 st. n., în orelul un-

guresc Miskolcz, era îiul unor negustori macedoneni i fu-

sese crescut—dup ce mam-sa, vduv, îl fcu, o clip,

din interes, catolic 1 — de unchiul su dup mam, Atanasie

Grabovschi, care-i avea Casa de comer în Pesta. Pe acel

(imp, printr'un Boiagi, printr'un Rojamai ales 2
, între Aro-

mânii aezai in viitoarea Capit il a Ungariei i între scrii-

torii români cari se mândriau cu obâria roman a nea-

mului i cutau a o pune in lumin prin lucrrile lor de

gramatic i istorie, se statornicise o strâns legtur. Lui

Grabovschi îi dedica Alexandru Teodorovici-Teodori, preot

în Pesta i unul dintre alctuitorii marelui Dicionariu din

Buda, Istoria Universal, tradus dup originalul sârbesc

al egumenului dela mnstirea bnean a Sf. Gheorghe,

Pavel Chenghela, i, în «întiinarea» sa pentru o «biblio-

tec româneasc întocmit în dousprezece pri», Garca-

lechi, îndrzneul editor de cri româneti, înseamn pe Ata-

nasie i pe Constantin Grabovschi ; Elena Grabovschi fcea

1 Lupa, în Conv. Literare, 1909, no. 1,

2 V. Ist. IU. rom. în sec. al XVIll-lea, II.
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parte dintr'o societate a femeilor române din Pesta la 1815 K

Aceast cretere explic graiul curat românesc al lui Atâ-

rnase aguna,—cci Atanase i-a fost, ca i unchiului, numele
d'intâiu— i frumoasele lui sentimente pentru neamul ro-

mânesc pe care trebuia s-1 îneleag ca i acei bogai Ma-

cedoneni, jertfitori de bani pentru cartea româneasc, dela

Tisa pân în deprtatul Pind al obâriei familiei lor.

Dup gimnaziul fcut în Pesta chiar, aguna merge la 4820

pentru studii teologice la Vâre, unde erâ episcopia sâr-

beasc, i pentru Românii din aceste pri. «D. Atanasie

aguna, theolog în Vâre», dar stând i< in Pesta, e în-

semnat la 4830 între prenumeranii la Antropologhia lur

Vasici-Ungurean. Patriarhul de Carlov, tefan Stratimiro'

viei, dela care Macarie Bucureâteanul cerea voie s-sî ti*

pâreasc cartea de cântri i care sttea în legtur cu

bogatul Macedonean ina 3
, îl lu ca notariu consistorial r

profesor. La 4833 se fcu clugr la Hopova, in Sirmiu,

mnstire de Sârbi, unde rezidase vicarii episcopului din

aceste pri 8
. înaintând repede, prin meritul su ca i prin

excelentele relaii ce avea, tânrul Andrei trece prin gra-

dele de diacon, protodiacon i archidiacon, singhel i pro-

tosinghel. în 4842 erâ arhimandrit, i ajunsese ca pro-

fesor la Vâre, unde erâ episcop Maxim Maximovici, dar

unde, intre colari, unii prin numele lor chiar, Popescu.

Scumpie, arat obârie româneasc, i unde se rtciau i

Români olteni, ca acel client al lui Vasfci, cdumnealui

Gheorghe Hagi Pedestrescu, robul Muzetor i al poeziei, din

Valachia Mic». La4845 începe egumenia lui aguna la Covila.

unde erau i clugri români. De aici îl lu numirea îm-

prteasc în locul de administrator al episcopiei Neuniilor,

1 Neujahrsgeschenk den Herren und Frauen, B'urgern und Bmf
gerinnen walachiseher Nation, zu Pesth, am Abend des 31-ten December

1849, dargebracht vom Petrowitsch K. Pier. (sic) ; cf. O. Lugoianu, te

Revista Nou, VIII, pp. 278-84.

2 Scriitori bisericeti, p. 54.

« Nilles, pp. 749, 754.
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§i, peste vre-un an de zile, în soborul din Turda (2 Decem-

bre 1847), el cpta 27 de voturi pentru episcopie. împ-
ratul îl numi, i, de Duminica Tomei în anul 1848, când era

acum foc de rscoal în ar, noul Vldic erâ sfinit la Car-

lov, spre marea mulmire, nu numai a supuilor si or-

todoxi, ci i a Uniilor, dintre cari cel mai mare cu mintea,

Cipariu, cunoscându-1 dup o lucrare a lui tiprit in Foaia

Jui Bari, salut clduros, în Organul Luminrii \ pe acest

virtuos «mare brbat român». în Sibiiu erâ primit (24 April)

.cu facle, ca un erou biruitor.

Istoriei politice îi aparine conferina naional din Blaj,

iniiat de cancelitii, de tinerii funcionari români din can-

celarii, dela Murs-Osorheiu, — în chiar ziua sfinirii lui

aguna, afar din Ardeal —, acea mare zi de 3 Maiu 4848,

care vzu pe aguna, abia miruit ca episcop i pe

mândrul neme Lemeny slujind alturi la marea serbare

de pe Târnave, unde ernimea chemat de Brnu arat prin

«umrul i atitudinea sa c Românii din Ardeal i Ungaria

vreau s fie* neam deosebit; meritul cel mare îl avea de

sigur acel episcop care veniâ de departe în reedina riva-

lului su firesc, dup felul de a înelege al unui Bob i
Moga. Trebuie s se spuie numai c, atât Lemeny, cât i
-Consistoriul sibiian, în lipsa episcopului, chemaser, dup
înelegere cu Guvernul, numai pe protopopi i câiva fruntai

nepricepuii i «detepi», pe cari acetia aveau s-i aleag 2
.

Pentru istoria Bisericii e îns de cel mâi mare interes ho-

trârea interconfesional privitoare la dânsa : «Naiunea ro-

mân pretinde ca Biserica român fr distinciune s fie

i s rmân de confesiune liber, independent dela ori-

care alt Biseric, egal în drepturi i foloase cu celelalte

Biserici ale Transilvaniei. Ea cere restabilirea Metropoliei

române i a sinodului general anual dup vechiul drept,

în care sinod s fie deputai bisericeti i mireneti. In

i CF. Ist Ut. rom. în veacul al XlX-lea, II, pp. 242-3.

2 Gaz. de Transilvania, 1848, n-le 31-2 ; Popea, Memorialul, pp. 52-3.
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acelai rând s se aleag i episcopii români liber, prin

majoritatea voturilor,fr candidaiune. La aducerea-amiute

despre vechiul drept al Românilor de a avea Mitropolie i

sinod general anual, s'a proclamat de popor Mitropolia ro-

mân transilvan cu aplause unanim x
i>.

Supt aceast hotrâre iscliâ Lemeny întâiu i dup el

aguna, prând c arat astfel voina lor de a face parte

din aceiai Biseric româneasc liber, cu titlul legiuit <1e

Mitropolie. Amândoi fur alei, cu Cipariu, cu Fulea, cu

canonicul Vasile Ra i protopopul Popasu, pentru a menre

la Viena cu actele adunrii.

Episcopul cel nou al Sibiiului fusese primit la Mnrade de

o deputie de canonici i sttuse in gazd la colegul su 2
. Iar,

dac spusesec se va aeza în ce mijlocul pieei)) Blajului, aceasta

nu veniâ din exclusivism confesional, ci ca rspuns unor stu-

deni bljeni cari nu-1 voiau la Curtea episcopului lor, du-

man al profesorilor 3
. Adunarea fusese deschis chiar de

aguna, ca s dea nota prudenei i a ordinei.

i el, in circulara sa, a ludat-o, pe când Lemeny i-a dez-

aprobat urmrile i a gsit cu cale s aminteasc deslui

c sânt dou legi i doi patriarhi 4
. K de observat ins ca a-

guna scrie din Blaj, la 4 Maiu, iar Lemeny din Cluj, alia

la 14 Iunie.

De alminterea inspiratorul adunrii, Brnu spusese l-

murit c toate «uniunile», politice ori religioase, au fost

nad strin spre «a strica pe Românii), cari au nevoie doar

da se uni intre sine». i, dac, din pruden, cuvânttorul

adause,— innainte de a trece la ((prozelitismul» episcopii >:

pân la Bob, — ao crim în contra pcii naionale», — si la

1 Se prevedea si dreptul de prezena în diet pentru episcopi. i chhr

pentru canonicii lor. V. actele in Pa piu. Istoria Romanilor, II. i in

Popea, Memorialul, p. 56 i urm.; prezentarea la Viena, de Sa^uv-»

Popea, p. 132 i urm. V. i lucrarea pr. Ilariu Pucariu despre Mi-

tropolia sihiian.
2 Popea, o. c, p. 71.

« IbirL, p. 76.

* lbid., pp. 77-9.
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certe ca a lui Atanasie Vldica i lui Popa Sofronie, unul

cu «icoana sinodului de la Fiorena», cellalt cu «plria în

bât>, i de a semnala cum Bob a renegat libelul de aprare

al Românilor ca «ft al unor spirite neastâmprate»—,c
nu e vorba de «uniune dogmatic confesional, religionar»

ci «naional», errvimea arta desluit ce crede despre

dezbinarea religioas strigând «Da, s ne unim ; s nu mai

fie unii i neunii i neunii între Români h 1
.

Iari judectorul istoriei politice e chemat a spune dac
legturile lui aguna cu Ruii în dezvoltarea unei revoluii,

— care mân pe Lemeny la dieta, de unire cu Ungaria, din

Cluj, ii spimânt cu ameninrile de moarte ale plebei i-1

fcu peste puin s-i prseasc Scaunul, murind despreuit

In mnstirea Franciscanilor din Viena, - - au fost prielnice

sau neprielnice neamului. Aceste legturi puteau fi ateptate

din partea unui ucenic al colilor de teologie sârbeti.

Dup restatornicirea prin Rui a autoritii unui tânr îm-

prat, dela care aguna atepta, fr s se fi înelat cu totul,

binele Românilor, se gândi Guvernul din Viena, care avea, nu

numai o datorie de pltit Românilor, pentru loialismul lor, dus

pân la primejduirea averii i la jertfa vieii, dar i interese de

servit prin acest popor, la organizarea lor bisericeasc de-

finitiv. Biserica unit, creaiunea lui Leopold l-iu, trebuia

s mearg innainte. Aceasta se i hotra, cu toat politica

anti- imperialist a lui Lemeny 2
, in conferina din Viena,

la 48 Novembre 1850, aprobându-se de împrat la 12 De-

cembre din acelai an. Paii de nevoie se fcur la Roma,

i aici se redacta, în Novembre 1853, restabilirea pentru

Uniii de limba româneasc (linguae romenicae), înoirea

vechii Mitropolii de Blgrad, dându-se noului Mitropolit

titlul de «Fgra i Alba-Iulia» 3
. Biserica Orzii-Mari se

rupse din legtura cu Scaunul primaial unguresc
;
pentru

1 lbicl, p. 125

» Ibid., pp, 206-7.

• Bula, în Schematismul dela Oradea-Mare, p. 73 i urm.
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Banat se fcu noua episcopie a Lugojului, iar pentru pr-

ile maramurene, în rostul episcopiei Vadului de odinioar,

episcopia dela Gherla, cu un vicariat permanent in Sighet,

unde, cum tim, în chip statornic sttuser, în tot veacul

al XVIII-lea, vicari români ai episcopului rusesc unit din

Muncaciu (15 Decembre) *. Roma cerea doar noului Mitro-

polit Alexandru Sterca ulu (n. 18 Februar 1794 la Abrud,

fost paroh în Bistra i imlu ; episcop dela 18 Novembre 1850,

dup vicariatul lui Simion Crainic ; consacrat la 22 Iulie 4851)

s fac, înainte de a-i lua demnitatea arhiepiscopal, pro-

fesia de credin impus Orientalilor de Urban al VUI-lea

i s se îndatoreasc a da raport scris la fiecare patru ani

despre starea diecezei ctre Congregaie 9
.

Alexandru ulu, om blând i panic, a pstorit pân la

7 Septembre 1867,* având grija fundaiilor împrteti i a

noii gospodrii metropolitane. Chiar dup ce aguna ajunse

i el Mitropolit, nu avu nimic de împrit cu dânsul, i,

precum se vzuser alturi amândoi episcopii români la

actul de ctitoria al naiei politice româneti, tot alturi sta-

tur la actul de ctitorie al culturii neamului, prin întemeia-

rea, la 1860, a unei «Asociaii» menite s'o reprezinte i s'o

dezvolte în aceste pri libere 8
.

Urmaul su, Ioan Vancea (n. 18 Maiu 1820; preot înVaad i
Mcu

;
profesor în Orade ; în Iulie 1865 episcop in Gherla: la

21 Octombre 1808 numit Mitropolit), vestit prin fundaiile sale,

a dat, dup crearea, în 1867, a unei Ungarii autonome,— dela

care se puteau atepta firete prigoniri din punct de ve-

dere naional maghiar — , din nenorocire o direcie romani

politicii sale, în loc s se apropie cât mai mult de puterea

real a poporului su i, în lupta fireasc ce era s se

deschid, s întind mân freasc Bisericii din Sibiiu.

Totui, precum, supt Lemeny, cugetarea tinerilor, a frun-

tailor intelectuali ai Bisericii unite, a scriitorilor t pro-

1 Cf. ibid., p. 70 i urm.

2 Cf. Nilles, p. 675 i urm.
8 Iorga, in Prinos Sturdza.
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m ' —

fesorilor, trecea departe peste îngustul cerc confesional,

care nu e tras nici în ceruri i a crui brazd nu se vede

nici pe pmânt, în arina bun a sufletelor simple, astfel,

dac din curentul strict catolic a rsrit o personalitate

nesimitoare pentru neam i guvernamental pân la dez-

gust ca episcopul Ioan Szab6 din Gherla, urmaul bunului

crturar Ioan Alexi (autor de gramatic româneasc;
1854—1862) sau o personalitate pompoas i deprins prea

mult a ceda în fond, ca episcopul de Orade, DimitrieRadu,

venit dup smeritul binefctor prin coli i danii Mihai

Pavel (dela 1879), ori un bun biserica i un primitor

prieten ca episcopul Vasile Hossu din Lugo, sau perso-

nalitatea atât de corect, în strictele margeni ale Bisericii,

a Mitropolitului Victor Mihâlyi de Apa, urmaul lui Vancea

(dela 1894), in schimb oameni ca I. M. Moldovan, canonic,

membru al Academiei Române, autor de scrieri polemice,

editor al «Actelor sinodali», ucenic al lui Cipariu i con-

tinuator al spiritului liber din vremea lui incai, Klein i
Maior, ca Augustin Bunea, canonic, membru corespondent

al Academiei Române, istoric bine informat i sigur, care

nu se supune tuturor prejudecilor confesionale, ci se

gândete i la neamul su, cuvânttor înzestrat, în glasul

cruia vibreaz, cînd trebuie, i simul naional, aprtor al

drepturilor româneti ale Bisericii sale,— astfel de oameni

se ridica la acele înlimi morale, spre care singure, orice

sar zice din punct de vedere bisericesc, merge recunoa-

terea i stima unui popor.

Planul conductorilor micrii dela 1848 de a face din

tot neamul românesc din monarhia austriac — deci soco-

tindu-se si Bnenii, chiar Bucovinenii — credincioii unei

singure Biserici metropolitane — ei cereau chiar btrânului

împrat Ferdinand s se proclame «Mare-Duce al Româ-
nilor», pe când noul suveran Francisc-Iosif adause în cu-

rând Ja titlurile sale numai pe acela de Mare-Duce al Bu-

covinei — , nu fusese prsit odat cu entuziasmul celor
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d'inlâiu clipe. La 25 Februar 1849, aguna însui, marele

proprietar Mocioni din Banat, Ioan Stoica, înalt funcionar

ardelean, protopopul din Braov Ioan Popasu, Treboniu

Laurian, care reprezint o politic liberal laic, une ori

deosebit de a episcopului de Sibiiu, un numr de fruntai

din oficialitatea ardelean i bnean, dar, împreun cu

ei, i Eudoxiu Hurmuzachi, cel mai ales dintre efii români

în Bucovina, viitorul istoric al poporului su i membrul
bucovinean al dietei împrteti Mihail Butnariu (Botnar)

cereau, intre altele, deschiderea «congresului general al

întregii naib pentru a-i alege, pe lâng un «ef naional»

(Nationaloberhaupt), un «senat români) (romnischer Se*

nat), un agent la Viena, i «un ef bisericesc neatârnat,

întrit de Mria Sa i cruia s-i fie subordonai cei-

lali episcopi naionali» («eines selbststândigen, von Ihrer

Majestt zu bestâtigenden Kirchenoberhaupts, dem die

ubrigen Nationalbischofe untergeordnet werden solleni 1
.

Se amintiâ c «Românii au avut odat un cap bisericesc,

cruia ceilali episcopi ii erau supui, i anume — nu la

Blaj; sau la Fgra, ori la Sibiiu —, ci la Alba-Iulia **. Co-

mitetul naional din Sibiiu, în care unitul Timoteiu Gipariu

i unitul Brnu stteau lâng neunitul Nicolae Blescu,
fostul director al Seminariului din Bucureti, aprob aceste

cereri 8
. Deocamdat se ceru, la moartea lui tefan Pope

viei, episcop sârb la Vâre, alegerea unui urma român,

cu privire la majoritatea româneasc a credincioilor i

aducându-se înainte si cererea Fcut de adunarea roma-

neasc interconfesional din Lugoj, în 1848 ; se recomanda

tot odat ca administrator stareul Patrichie Popescu 4
. Ro-

mânii voiau o Facultate româneasc de drept la Blaj, cu «a

catedr pentru învtura legii greceti neunite* 6
. Se con-

i M., p. 249.

2 M., p. 263.

» lbid., pp. 254-6.

* lbid., pp. 355.-7.

5 lbik., p. 361.

DigitizedbyG00gle



ORGANIZAREA BISERICIXOR DE PESTE MDNI 299

test dreptul sinodului sârbesc, chemat la Carlov, de a

discuta i afacerile bisericeti ale Românilor, afirmându-se

c Biserica neunit e, prin limba ce întrebuineaz excluziv,

ca i prin vechea tradiie metropolitan, o Biseric naio-

nal 1 i amintindu-se purtarea întreag a episcopilor sârbi,

dintre cari Stratimirovici spunea limpede c nu urte ni-

mic mai mult «decât graiul românesc». Bnenii, din

partea lor, cereau s fie scoi din Voevodina din nou creat

i unii cu fraii lor de peste Mur 2
,

pe când Orzenii

voiau un Prefect al tuturor Românilor la Blaj 8
. aguna,

întors la Sibiiu în cursul anului i gzduit în casa Bruc-

kenthal, negocia prietenete pentru cstoriile mixte, cu

Muncaciul i cu Blajul, fr a primi îns rspuns prielnic

din ultim1!! centru bisericesc unit, «care din toate puterile

se nevoia a susinea starea sa suprematiztoare d'inainte

de 1848», scrie aguna, «i nu vrea s lie de jurmântul

dela Blaj» 4
. Dar ulu, atunci vicariu in Slagiu, îi art

toat prietenia i-1 numiâ «neînvins atlet», dorindu-i izbând
«în arena naiunii noastre» 5

.

în sfârit, în 4850 se deschiser la Viena conferinele

pentru organizarea ortodoxilor supui Austriei, i ele inur
zece luni de zile, i in cursul anului urmtor. Ele nu du-

ser la niciun capt 6
. în curând Guvernul retrase patenta

imperial din 4 Mart 4849, care, odat cu Constituia, dcjeâ

fiecrui popor îndreptirea sa naional pe toate terenu-

rile, în curând fu chemat sinodul pentru alegerea de epis-

copi la Vâre, la Timioara i la Arad, unde Românii rz-

btuser înc din 4829,—muJmit silinilor fcute de fotii

colari, crescui în spirit naional, ai preparandiei (întemeiate

i lbid., P- 388 i urm.
* lbid., PP . 391 i urm.
8 lbid., P- 398.

* Ibib., P- 363.

* lbid., PP . 363-4.

• V. Pucariu, Documente, II.
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b 1813) i ai Institutului teologic (care dateaz din 1822), In

frunte cu interesanta personalitate a lui Moise Nicoarâ *, —
prin episcopul Nistor Ioanovici dela mnstirea Bezdinului

i apoi, dup moartea acestuia, la 1830, prin Gberasim Ra,
care stpâni Scaunul pân la 1850. El nu fu primit ins,

ca duman al Sârbilor, s ieâ parte la congres.

In 1860 aguna erâ In Senatul Imperiului, cu Mocioni

pentru Banat i baronul Nicolae Petrino pentru Bucovina. O
nou conferin, chemat la Viena in acest an, ceru iari, la

21 August, un singur sinod bisericesc pentru toi Românii,

sinod din care s fac parte i mirenii— ceia ce ar fi fost

un adevrat Parlament al neamului *— i o singur Mitro-

polie a tuturora ; ceia ce Însemna ins acum, dup crearea

Mitropoliei din Blaj, numai o Mitropolie ortodox. Pe te-

meiul acestui act, împratul orândul, la 27 Septembre,

adunarea sinodului din Carlov pentru a fixa modalitatea

despririi bisericeti de ctre Sârbi.

i Bucovina era, cum tim, supus acestora. Deci i epis-

copul Hacman fu poftit la Sinod. El se declarase la 1849,

pe vremea când corespundea prietenete cu aguna, pentru

Biserica româneasc unic. Acuma ins, vzând c ea nu-i

poate reveni lui, episcopul, care astfel reducea o chestie

de aceast însemntate la o mizerabil afacere de gloriol

personal i de egoism local, fcu s se declare printr'un

sinod preoesc c dorete Mitropolie i pentru Ardeal, dar

i pentru sine.

SifioduJ cel mare din Carlov a putut fi strâns numai

. in August 1863, i Hacman vorbi aici în sensul de mai sus.

Se hotrî in adevr Mitropolia lui aguna, pe care Împ-
ratul o recunoscu la 24 Decembre ; iar mai pe urm i

i V. Bfangra, in Tribuna pe 4908.

* Ideia participrii mirenilor tla conzistorii i la apelaiorie» o aflm

fi in dorinele dela 1848 ale Sârbilor; v. Foaia din Braov pe 4840,

p. 36.
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cel d'intâiu Parlament maghiar o înmatricula, la 1868. Tot

odat se fcu din Caransebe un Scaun episcopal româ-

nesc, în paguba episcopului sârbesc de Vârse, unde Kos-

suthitii numiser pentru scurt timp ca administrator al

diecezei vacante pe Românul Ignatie Vuia. Cel d'intâiu

ocupant a fost, dela 6 Iulie 1865, una din personalitile

conductoare în timpul Revoluiei, protopopul Braovului

i organizatorul colilor de acolo, Ioan Popasu (n. 20 De-

cembre 1808, din prini dela Vleni-de-Munte), care în-

vase la Blaj i la Viena *. El a pstorit pân la 5 Fe-

bruar 1889.

Eparhia Aradului ajunse acum slobod de orice legtur
cu Sârbii i se încorpora la noua Mitropolie româneasc.

Procopie Ivaclcovici, episcop înc din 1850, trecu astfel

dela ascultarea fa de Carlov la subordonarea fa de

aguna. Stpânirea lui arhiereasc ine pân la 1873. Iar,

pentru Bucovina, Hacman avu s poarte o îndelungat

lupt cu mirenii din dieceza sa, cari voiau i ei partici-

parea la sinod câtigat de Ardeleni. Numai în 1870 se f-

cur în Cernui pregtirile pentru proclamarea autonomiei.

La 23 Ianuar 1873, Hacman ajungea arhiepiscop i Mitro-

polit, cptând ca sufragani pe episcopii de Zara i Cat-

taro. în bucuria triumfului meschin, el muri la Viena, in

ziua de 12 April st. n. din acelai an. Congresul bisericesc,

pentru care se ddur atâtea lupte nu se strânse nici supt

Teoiil Bendela (1873-5), nici supt Teoctist Blajeviciu, ci

numai în 1882, când fostul paroh i învtor Silvestru

Morariu-Andrieviciu, ajuns Mitropolit (la 12 Mart 1880), ii

strânse pentru a dâ un statut ca al lui aguna, care insa

n'a fost nici întrit, nici înlocuit, pân astzi. De curând,

pentru vicariul Bucovinei a fost înviat episcopia de R-

i Andreiu Ghidiu i Iosif Blan, Monografia oraului Caransebe

Caransebe, 1903. p. 121 i urm. ; cf. Andrei Bârsoanu, hi. teniilor

Brt
i
n vu lui, jtass i

m

.
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dui, îns numai ca un. titlu onorific: cel d'intâiu purt-
tor a fost pr. Vladimir de

.
Repta (Novembre 4898).

âguna a fost din toate punctele de vedere întemeietorul

diecezei saje. Când a vzut întâiu Sibiiul aa cum îl lsase

Moga, cuvinte de plângere-i sunar de pe buze: «Stm ca

un Nemernic i nu zriam nici mcar un semn, cât de mic

i neînsemnat, al unei episcopii româneti în Sibiiu. Unica
cas numit a clerului, dar i aceia în starea cea mai pri-

mitiv, era totul ce se putea zice : al nostru» 1
. O simpl

coal de catehism, care ddea un învmânt de ase luni:

niciun aezmânt pentru pregtirea învtorilor dela cele

câteva coli de sat rmase din zilele lui Eustatievici si

Tenrfpea ; nici mcar început de tipografie. aguna fcu un
Seminariu de un an, ale crui cursuri fur întinse apoi

pân la doi, la trei ani (1803), i care poart astzi, in

s^nrmde amintire recunosctoare, numele de Scminariul

Andreian. Prin el s'a prefcut vechiul cler incult, cptând
puteri nou care cunoteau mcar practica bisericeasca.

Preparandia de învtori e opera lui, care a întins foarte

mult întreaga organizaie colar confesional, supus pa-

rohilor i protopopilor si. La 1«S52,—cam în acelai timp

cu a lui Nifon, Mitropolitul muntean,—tipografia sa diece-

zan începu s deâ clerului ardelean neunit crile pe

care le atepta de mult. în formatul i cu litera tipritu-

rilor din Buda, se publicar, dup o revizie a textului sta-

bilit de înaintai, Evanghelia, Psaltirea, Minecle, etc. Mi-

tropolitul a scris însui, prelucrând din sârbete, pentru ca

Seminariul su s aib o Istorie bisericeasc (1860) cu

pri consacrate Românilor, un Compendiu de drept ca-

nonic (1808), un Manual de canoane sau Enchiridion (1872),

o carte de Pastoral.

Acesta e rolul su bisericesc, cruia-i st alturi un rol

politic i naional de care n'avem a ne ocupa aici.

1 Poj>r»a, o. c, p. 5.
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CAP. III.
•

Motenirea lui aguna.

aguna, mort la 16 Iunie 1873 (e înmormântat în R-
inari) a lsat doi ucenici, ca i dânsul strict ortodoxi, ca

i dânsul de o corectitudine exempJar în viaa privat

i în administraie, ca i dânsul, în sfârit, oameni culi i scrii-

tori buni. Unul, fiu al preotului din Scele, e Nicolae Popea

(n. 17 Februar 1826) ; student la Cluj pe vremea turbur-

rilor din 18i8, teolog la Viena, apoi cancelist la Guvern,

b luat de aguna ca secretariu la moartea Braoveanului

Grigore Pantazi, în 1854. La 1870 fu numit vicariu în noua

alctuire a Conzistoriului, i apoi arhimandrit (1871), dup
ce jucase un rol politic în dietele ardelene i în Senatul

din Viena. Scrisese cartea de istorie i polemic «Vechea

Mitropolie a Românilor din Transilvania i Ungaria» (1800),

menit s arate c Scaunul sibiian e singura Mitropolie

adevrat istoricete, apoi Viaa lui aguna (1879) i d-
duse culegerea de documente aprut supt titlul de «Me-

morialul Mitropolitului aguna» (I, 1889), când, la 1889, el

fu ales episcop de Caransebe, dup ce de dou ori czuse,

la alegerea de Mitropolit, din partea unui sinod, care nu

preuiete totdeauna însuiri ca ale sale: în 1873 fcuse

loc lui Procopie Ivacîcovici (n. 1809), episcopul de Arad

(dela 1853), care, crescut intre Sârbi, avu curajul de a

trece Patriarh de Carlov, in 1874 (f 1881), iar în 1874

lui Miron Romanul (Bihorean, n. 1828), fost clugr la

Hodo-Bodrog i profesor la Arad, unde fii episcop dela

4873 *(t 13 Octombre 1898). La Caransebe veni adânc

dezgustat i nu mai avu inim s lucreze ca organiza-

tor sau scriitor, pentru a continua opera început de

Popazu prin Seminariu i Preparandie. La alegerea din

4898 a izbutit episcopul de Arad, pr. Ioan Meianu, din

Zrneti (n. 1828), care i-a fcut studiile în Seminariul lui

aguna i fusese mult timp protopop la Bran, iar, în cele
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politice, deputat la dietele ardelene 1
. Popea a rposat la

Caransebe, dup ce Academia Român-1 primise intre

membrii si, la 4908.

Al doilea colar al lui aguna be afl in via. E pr,

Ilarion Pucariu, din Bran (n. 5 Septembre 1&42), arhiereu

foarte cult, care a scris un mare numr de lucrri pentru

coal, o Istorie bisericeasc pe scurt, o Istorie biblicii

cMetropolia Românilor ortodoxi din Ungaria i Transilvania?

i a dat materiale preioase în dou volume de documente.

De când Guvernul unguresc bnuitor poate aproba sau

rspinge pe alesul Sinodului i are, prin adausul la leafa

preoilor, salariul de Stat sau congrua, dreptul de a se

amesteca în viaa Bisericiii româneti, a carii gestiune fi-

nanciar o poate i controla, situaia unui episcop s'a fcut

foarte grea, i nu e de mirare, deci, dac personaliti mai

puin rspicate iese la lumin in rangurile oficiale ale celor

dou Biserici, ca unele ce nu atrag fulgerul prin prea mare»

lor înnltime.

CAP. IV.

Biserica bucovinean in cea din urm a ei faz.

Biserica metropolitan bucovinean, o Mitropolie întrcr

ar de 500.000 de oameni, dintre cari o treime de neor-

todoxi, cu sufragani, mai împovrtori decât folositori, tocmai

in Dalmaia, trebuia s se învârt într'un cerc strâmt, farâ

s poat atinge, supt paza neobosit a Guvernului, vre una

din chestiile mari care o ateptau : soarta fondului religio-

nar, administrat de strini in spirit strin i pentru strini:

chestia sinodului mixt, dorit mai mult pentru vanitate sau

1 Locul dela Arad 1-a Lisat pr. Ioan I^natie Papp.
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pentru egoiste scopuri de partid de ctre laici ; chestia pre-

teniilor neamului rusesc, care, înmulit in ar prin va-

gabondagiu, reclatri pentru sine, dac nu înc toat die-

ceza, mcar o parte din ea, sau o nou eparhie—pe aceast

bucic de pmânt — , cu jumtate din averile druite de

Domnii i boierii Moldovei româneti. Dela Blajeviciu, poet

pân la btrâne, avem, pe lâng o gramatic, un Tipic

netiprit, o Via a lui Isus, o Istorie biblic a Aezmân-
tului celui vechiu, o Cretineasc învtur a nravurilor,

— toate ieite la Viena, în lipsa unei tipografii diecezane,

în zdar încerc s o întemeieze statornic Mitropolitul Sili-

vestru (n. 14 Novembre 1818), care ddu înainte de ale-

gerea sa un ir de bune cri pentru coal, inu Cuvântri,

pe care le tipri in 1860, alctui Psaltichia bucovinean

din 1879 i noul Tipicon din 1883 l
. Energia sa i spiritul

meticulos de rânduial, ca i bunul spirit românesc de care

era însufleit, îi creiaz o situaie excepional în rândijl

efilor bisericeti ai Bucovinei, situaie care fu înnlat prin

comparaia, fireasc, cu urmaul su, Arcadie Ciupercovici,

care mântui în despreul public. Actualul Mitropolit, Via-

dimir de Repta, fost profesor de Universitate (dela 1902)y

triete numai pentru Biseric i înelege prea bine greu-

tatea situaiei sale pentru a încerca, în strlucitul su palat

din Cernui, vre-o aciune caracterizat în orice sens.

CAP. V.

Biserica din România supt Cuza-Vod. Loviturile date Bisericii

moldovene. Secularizarea averii mnstirilor închinate,

Divanul ad-hoc din Moldova, supt conducerea de fapt a
lui Koglniceanu i având ca sftuitori bisericeti peTScriban

i pe Melchisedec, efii partidului naional între clerici, ceru

«autocefalia bisericeasc a Moldo-României, fiic i membr
i V. n-l jubihr al Candelei din Cernui.

20
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a unei sfinte i soborniceti i apostolice Biserici de R-
srit...., conformându-se in totul cu credina Bisericii Rs-
ritului*, Înfiinarea unei autoriti sinodale centrale, pentru

trebuinele duhovniceti, canonice i disciplinare, unde va

fi reprezintat i preoimea de mir a flecarii eparhii,—care

jertfise atâta în lupta pentru Unire i care avea atâia re-

presentani în adunare —, caracterul românesc al Episcopa-

tului, neprimindu-se nici dmpmânteniito, crearea unor

seminarii depline i pentru clugri, reforma pe baze ca-

nonice a monahismului, alegerea episcopilor de Adunarea

Obteasc a terii,— dup canoane i «drepturile clerului ab

an#(/wo», ca i dup «legea fundamental» în vigoare,—adu-
gindu-se la ea sinodul i zreprezintanii extraordinari ai

clerului monahal i mirean din fiecare inut al eparhiei

vduve» ; «salariare» de Stat a «servitorilor Bisericii*, p-
mânt pentru preoii de sate, întreinui înc de proprietari,

plat i pentru parohii catolici; «fond clerical» pentru toate

averile bisericeti, care vor alctui «o singur Cas, admi-

nistrat de Departamentul averilor bisericeti* ; budget fcut

de sinod i ministru, i controlat de Adunare ; egumeni na*

ionali la toate mnstirile ; drept de apel dela episcopi ia

sinod; «erudiie teologic» cerut la episcopi; rezolvirea

prin Guvern a chestiei mnstirilor închinate \
Cum se vede, un început de Ratificare, de laicizare, de

descâlugrire a Bisericii, pe care numai clerici foarte în-

drznei o puteau iscli.

în acest sens i, firete, mergând ceva mai departe, a

lucrat Cuza-Vod.

înc din 1859, noul Guvern al Principatelor-Unite art
c e dispus s trateze Biserica în acelai chip ca orice ser-

viciu de Stat. Episcopul Filoteiu de Buzu, stpânul unei

mari averi, era nebun ; nu numai c i se ddu un înlo-

cuitor, dar averea lui fu luat in administraie de puterea

civil.

i V. Dobrescu, pp. 93-6.
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Mitropolitul Sofronie, care de sigur c nu iubia pe Vod-
Cuza, nu era îns om s deschid rzboiu cu nimeni. Dar,

când, ca In Bucovina împratului Iosif, o comisiune mixt
cercet felul de administraie In obtejitiilc moldoveneti,

îl gsi ru i ddu prilej Ministrului s pronune luarea

în posesie a întregii lor averi. Când cea mai mare parte din

schituri fu închis printr'un simplu vot al Adunrii moldo-

veneti *, chemându-se ceretori sau colari in chilile goale,

—

Mitropolitul trebuis vorbeasc, prin întinsa, înt'eriieiata i fru-

moasa plângere, pe care, nu numai ca arhiereu, ci i ca

bun patriot român, iubitor de neamul su, o scria 2 în Sep-

tembre 4859. Ca urmare, el fu bruscat grosolan i apoi

suspendat pentru neascultare, trimiându-1 i în surgun la

Slatina lui Veniamin. I se aduse învinuirea c s'a jucat cu

anatema împotriva funcionarilor terii, administratori la

mnstiri ; c n'a vrut s scoat pe stareul din Neam, c
provocase o mic rscoal în mnstire — stareul, un uitat

•de sine i un agent rusesc, rupsese pajura terii de de-asu-

pra localului de coal, de care tim c de mult voia s
scape 3—; c nu vreas fac Te-Deum de ziua Domnului ; c
vinde despreniile pe bani, c face preoi fr studiile din

colile de catechism, care fuseser organizate în toate epar-

hiile, la 4855.

Decretul pentru confiscarea averii chinoviilor iei la 49

Octombre 4860. îndat Mihail Koglniceanu, care era atunci

ministru al Cultelor i care confunda dreptul de a ur-

mri pe calea îngduit de lege, care în acest caz nu
poate decât s se înrdcineze în canoane, pe un cleric

vinovat de rebeliune sau de rea cârmuire cu msura, în-

clctoare i nejustificabil din punctul de vedere al drep-

1 Cf. protestarea lui Melchisedec, Cron. Huilor, I, p. 460.

2 V. [Varahiil Late], Documente foarte importante pentru istoria

Bisericii i a naiunii române, Iai, 1866.

* Cuvântarea lui Koglniceanu, 30 Iunie 1860; în Monitorul Oficial

al Moldovei pe 31 Octombre. Cf. i n-le 19, 45 din acest an. La Dobrescu,

pp. 99 i urm., 112 i urm. V. i Rspuns la petiiunea Sf. S. Sofronie

Vârnav de stareul Timoteiu [1860].
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tului bisericesc i ah oricrui drept, al oric$rii drepti, de a

dâ Bisericii naionale Însei, înjosindu-i prestigiul i rpindu^t

rostul, lovituri din care nu se mai poate ridic, — începu

ancheta împotriva surgunitului din Slatina, care, ateptând

poate sprijinul Rusiei, nu voia s primeasc de bune legile

Adunrii i decretele Domnului. Se convoc de Guvern

un sinod de doisprezece arhierei, potrivit cu Regulamentul

Organic, care era înc legea terii, ca s judece pe un Mi-

tropolit btrân, czut în pcate fa de un Domn tânr x
.

Scandalul se curm prin demisia pe care, cu câteva sp-
tmâni înainte, tiur s i-o iea lui Sofronie prieteni ai Bi-

sericii, cari nu erau mai ri patrioi decât chiar Cuza-Vod
i Mihail Koglniceanu.

Nimeni nu se gsi, nici chiar clericii cari scriau la revista

iean Preotul, pentru a lua aprarea lui Sofronie. Nec-

trie Hermeziu, lociitorul de episcop de Roman, Melchi-

sedec, care cptase de curând acelai post la Hui, nu

puteau porni rzboiu cu o Cârmuire care artase c nu se

teme de nimic. Numai opoziia, condus de Lascr Catargiur

apr cauza Mitropolitului, i, adugindu-se i alte atacuri,

în chestii politice, Ministeriul czu la 28 Ianuar 4861 a
, fr

a se schimba o politic pe care o voia Domnul însui. So-

fronie rmase singur în nenorocirea sa, i în curând, în

Maiu 1861, el trecea înnaintea altui judector, mai chemat
s-1 întrebe cum a pstorit turma ce-i fusese încredinat.

Nici mcar cea mai simpl piatr de mormânt nu arat
unde se odihnete acest fiu de boier mare, care sttuse

muli ani de zile în fruntea Bisericii moldovene.

Greeala i-o plti îi oarecare msur Koglniceanu prin

legea din 4860 a Seminariilor. Se îmbogi programul colii

înalte din Socola i se încerc o Facultate de Teologie, cu

Scribanii i cu Sohupan. Legea din 4864 treci îns semi-

nariile in organizarea general a învmântului, rupând

i Monitoriul din 1861, no. 83 : cf. no. 87. .

2 Xenopol, Cuza-Vod, I, p. 177 i urm.
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i legturile lor fireti cu episcopatul i dându-li o. îndrep-

tare mirean, cu profesori luai, numai pentru tiin, i
dintre laici 1

.

La cei doi vicari din Roman i Hui, se adugi astfel noul,

vicariu metropolitan, Chesarie de Sinai, dintre arhiereii ti-

tulari, cu nume de eparhii rsritene, pe cari, dela Veniamin

Încoace, Patriarhii din Constantinopol îi decretau bucuros,

în schimb pentru un mic venit actual, dup cererea Mi-

tropolitului Moldovei sau al erii-Româneti *. La retra-

gerea lui Chesarie, Guvernul, fr a întreba vre-o instan
bisericeasc, numi ca «locotenent al Mitropoliei» pe nepotul

de frate al luiSofronie, tânrul i mldiosul Calinic Miclescu,

care aparinea mai mult clasei sale decât cercului clug-
resc în care intrase prin înrâurirea unchiului.

în ara-Româneasc, Guvernul princiar tia c se poate

zdrobi sau câtiga oricând sufletul ovielnic al lui Nifon.

EI nu putea s întâmpine niciodat împotrivirea unui

schivnic deprtat de lume ca episcopul de Râmnic Calinic,

i vedem pe Cuza, care tia s preuiasc însuiri sufleteti

oricât de deosebite de ale sale, fcând omagiu, într'o scri-

soare personal, «religiozitii i pietii» lui 8
. Climent de

Arge, care tri pân în 1861, era dintre aceiai episcopi

cari nu vreau s vad dincolo de margenile competinei

lor locale. în Dionisie Romano, care trecu apoi la Hui, se

gsise un bun administrator al Scaunului buzoian.

Astfel puterea laic putu resolvi singur chestia mns-
tirilor închinate, prin acelai Koglniceanu care dduse în

1861 lovitura împotriva lui Sofronie i a veleitilor de

1 Urechi, ht. coalelor, III.

2 Cf. Melchisedec, Cron. Huilor, II, pp. 170-5. Tocmai pe atunci

mor, dintre acetia, Mardarie, al doilea de Apamea, Atanasie de Sivas,

dela Sf. Spiridon, Irinarh, de Dioclea, i Ghenadie endrea, de Tripolis
;

ibid.

9 ht. eparhiei Râmnicului, p. 164. nota 1.
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neatârnare ori de autonomie a clerului clugresc din ar.
Se urmar negocieri la Bucureti, în 1860, cu delegaii tuturor

Locurilor Sfinte; din comisiune fcea parte i juriscon-

sultul C. Bozianu, apoi, dup demisia lui, un Brezoianu

reprezint în noua comisiune pe omul de Drept, iar Mel-

chisedec pe omul Bisericii. Neajungându-se la un capt, se

impun toate averile bisericeti muntene la o tax de 10*^

peste darea funciar obinuit i se poruncete o anchet

asupra strii în care Grecii in mnstirile lor. «A patra

parte» din venituri e înscris acum în budget, cerându-se

i pentru trecut 1
.

Negocierile ar fi trebuit s înceap din nou, cu Scarlat Fl-
coianu ca specialist în materie de Drept i cu Melchisedec

pentru canoane, in primvara anului 4862, dar Locurile Sfinte

cereau arbitragiul dup Convenia dela Paris, arbitragiu care

nu veni. Anul 1862 înc aduce msura de a se vrsa în Vis-

tierie catul arendelor 2
. Peste câteva luni se scoate limba gre-

ceasc din bisericile i mnstirile stpânite de strini 8
.

Odobescu, ministru de Culte, poruncete a se opri orice

încercare a Grecilor de a înstrina comorile de art ce se

mai pstrau în mnstirile ocupate de dânii 4
; Brezoianu r

cu B. P. Hasdeu i cu boierul versat în studii istorice t.

Grecianu, trebuiau s fac o catagrafie a mnstirilor cu

toate averile lor. O msur general de izgonire a egume-

nilor nesupui arta c momentul hotrâtor se apropie 5
.

La 13 Decembre 1863 se vota în sfârit secularizarea averii

mnstirilor închinate : ca despgubire se întindea Locurilor

Sfinte o sum de mai multe milioane, pe care Grecii o despre-

uir întâiu i o pierdur pe urm, chestia fiind declarat ca

isprvit printr'un nou vot în alte Camere.

i Xenopol, Domnia lui Cuza-Vod, I, pp. 319-20, dup care citaiile

din Monitoriu.
2 Monitorul Oficial din 22 Novembre.
» Ibid., 21 Mart 1863.

* Xenopol, pp. 327-8.

* lbid.
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Noul Cod civil tradus din franuzete lu în curând cle-

rului nunile i despreniile, ca i actele strii civile, ho-

trând i gradul pân la care se îngduie cununia între

rude de sânge.

CAP. VI.

Schisma pentru numirile de episcopi.

Tot fr a cere vre-un tomos patriarhal, ori a chem
vre-un sinod de ar, pe cale pur laic se întemeie la 1864,

cu judeele cptate de curând în Basarabia, afar de Cahul,

trecut la Hui, dar cu Covurluiul i Brila, — dup indi-

caiile lui Melchisedec, care stiâ din studiile sale ce a fost

Mitropolia «Proilavulub — , episcopia cea nou a Dunrii-

de-jos, rspltindu-se cu ea, pentru multe i însemnate ser-

vicii, pe Melchisedec. Eparhia, cu reedina la Ismail, fii

întemeiat la sfâritul anului (17 Novembre), iar decretul

isclit la 11 Maiu* 1865.

Atunci chestia canonicittii izbucnise. Cuza-Vod, care

înlocuise prin lovitura de Stat din Maiu 1864 Convenia

cu Statutul su de absolutism moderat, el care isprvise

cu Grecii i pusese un capt arztoarei chestii rurale, voi

s dea Bisericii româneti, pe aceiai cale de voturi i de-

crete, o .nou orânduial. La 20 Ianuar trecea prin Camer
i la 5 Februar prin Senat o lege, redactat de respectatul

profesor Laurian, care prevedea: autonomia Bisericii ro-

mâneti i numirea episcopilor de ctre Domn, prevzân-

du-se i vrâsta cerut (40 i 35 de ani), i judecarea de

Sinod în cele duhovniceti, iar altfel de Curtea de Casaie.

Un «Decret organic» din 6 Decembre 1864 crease un sinod

de clerici i laici : sinodul eparhial, cu arhiereul local, trei

alei ai preoilor, decanii dela Facultile de teologie ce se

vor înfiina la Iai i Bucureti i rectorii seminariilor. Un
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sinod general va fi alea la protopopii intâiu, apoi la pre-

fecturile din oraele unde stau episcopii; el are o misiune

mare: hirotonete pe arhierei, stabilete parohiile, cerce-

teaz crile bisericeti, Îngduie clugrirea— pentru care

un regulament special * prevedea vrâsta de 60 de ani, sau

50 pentru femei, ori infirmiti —, supravegheaz pe epis-

copi, îi judec în certele lor, primete apeluri împotriva

hotrârilor lor i st la dispoziia Guvernului cu sfatul su
lmuritor.

îndat dup sanciunea legii de ctre Domn, Melchisedec

cpt Dunrea-de-jos, Dionisie Traianupoleos Huul i,

neplcându-i aceast eparhie, el fu mutat, prin alt decret, din

ultima zi a aceleiai luni Maiu, la Buzu, dându-se Huul
(la 17 Iulie) lui Iosif Gheorghian, un blând cleric, fiu de

preot din Botoani (n. 1829) i colar al Academiei, preot

român la Paris i egumen la Burdujeni. Pe aceiai cale se

încerc o numire la Arge. La 18 Maiu 1865 i Calinic

Miclescu ajungea astfel Mitropolit al Moldovei, pentru c
fusese loaial fa de Guvern, inuse predici clugri-
lor i anunase concursuri pentru locurile de 'protopopi*.

Singur Nifon, pzit în toate micrile lui, i Calinic de

Râmnic, indiferent pentru astfel de vlmaguri ale lumii,

fceau parte din vechiul episcopat canonic.

Furtuna se întei atunci împotriva episcopilor necanonici.

Scribanii, Iosif Bobulescu erau în fruntea lupttorilor ; cu

averea, cu numele su, cu autoritatea cinstei i a btrâ-
neelor sale, corniele Scarlat Rosetti, care fcu s apar
foaia Ecle&ia, susinea cauza canonicitii ; un Nicoke Roz-
novanu din Iai putea visa de Domnie; opoziia, care se

îndrepta tot mai mult împotriva Domnului însui, erâ foarte

bucuroas c a cptat o chestie nou. Patriarhia de Cons-
tantinopol afla prilej s-i rzbune pentru secularizare,

i Tot in Monitoriu, 1864, no. 273.

* Dobrescu, o. c.
t p, 115.
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pentru planul Donnului de a da terii calendarul apusean,

oare fii rspins ins de o conferin, a clerului românesc.

Sinoadele de clugri i preoi, prezidate de câte un pro-

topop mai popular, degenerau in scandaluri i erau lipsite

de orice autoritate *. Discuiile, tot mai învierunate — un
cleric cu studii bune, un arhiereu, Gliment Nicolau, direc-

torul Seminariului din lai, trase asupra Mitropolitului Ca-

linie (1871) — durau înc la sfâritul Domniei lui Cuza-

Vod. Se merse pân la memoriul ctre consuli!

CAP. Vil.

Orânduirea definitiv a Bisericii României.

Constituia dela 1866 lu din dorinele adunrilor ad-hoc

autocefalia, sinodul — unul singur, «centrab — i rezerv

chestia numirii sau alegerii de episcopi, viitorului.

Noul principe Carol impuse o împcare, ce nu se putea

face decât pstrând pe necanonici, dar aducând pe Patriarh

s-i recunoasc. în ndejdea unor avantagii, ca i din pl-
cerea de a fi mgulit, acesta se art destul de prevenitor

la scrisorile arhiereilor ce-i cereau umil iertare 1
. Vizita

Prinului la Patriarh, în zilele pe care le petrecu la Cons-

tântinopol, fu i mai binevenit pentru covâritoarea vani-

tate greceasc, i Ecumenicul era bucuros i de aceia c
poate primi pe înlocuitorul «tiranului» Cuza. «Biserica cea

Mare» fu consultat i cu privire la noua lege de organi-

zare, care se lucra foarte încet i cu paz.

Abia la 1872 ea erâ gata. Mitropoliii i episcopii tre-

buiau s se aleag de Adunarea legiuitoare,— afar de etero-

i Dobrescu, pp. 136-7.

a Ibid., p. 134 i urm. :
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doci, — care se contopiâ pentru acest prilej cu ainodul;

acesta erâ s fie alctuit, nu din episcopi in partibus, de

titulari ai eparhiilor pierdute de ortodoxie In Aaia-Mk i
Siria, de clieni bneti ai Patriarhiei constantinopolitane,

ci de arhierei de ar, având i titluri româneti, fiecare

dup oraul cel mai însemnat din eparhia pentru care erâ

alea i sfinit. Se pstreaz prescripiile privitoare la limita

de vrâst a celor ce se pot alege— 40 de ani— i se ho-

trete, in conformitate cu dorinele dela 1857, ca, dela

1892 mcar, numai clerici cu titluri academice s poat
iei din alegere ; Domnul întrete pe baza unui raport mi-

nisterial i el învestete. «Necanonicib lui Cuza se pstreaz
toi.

Peste câiva ani, la 1878, Episcopia Dunrii-de-jos pierdea

Basarabia i primiâ în schimb cele dou judee dobrogene,

asupra crora râvniâ, dup încetarea episcopiei «Proilavu-

lui», Mitropolitul Silistrei i încerca s se întind episcopul

bulgresc necanonic oploit la Tulcea.

Numai dup ce România-i cpta la 1877 neatârnarea,

numai dup ce Suveranul ei se proclam în 1881 rege, se

fcur paii trebuitQri pentru a se cpta autocefalia, cMarea
Biseric)) nu se împotrivete acelor dulci presiuni care-i

dau avantagii, pentru a ced^ formal ceia ce, de fapt, s'a

pierdut de mult. Astfel ministrul de Culte Dimitrie Sturdza

cpta la 25 April 1885, dup ce sfinirea mirului se f-
cuse în ar la 1882, tomosul patriarhal de autocefalie.

S adugim c Bisericii acum autocefale i s'a dat vecin-

tatea unei episcopii catolice de Iai i unei arhiepiscopii de

Bucureti. Ele sânt fcute pentru strinii de aceast lege

din oraele noastre i pentru stenii unguri din Moldova,

crora Primatul unguresc a încercat în zdar, în epoca de

slbiciune a noastr supt Regulamentul Organic, s li dea

un cler maghiar cu sentimente naionaliste, dumane Sta-

DigitizedbyG00gle



ORÂNDUIREA DEFINITIV A BISERICII ROMÂNIEI 316

tului *
;
pe lâng aceti credincioi erani, vechi catolici,-

câtevâ persoane boiereti convertite din snobism i mod
n'au nicio Însemntate. Episcopiile latine le conduc Ita-

lieni, cari ni pot fi simpatici, ori Svierieni indifereni din

punct de vedere naional. încunjurat de bnueli, i fr
o conducere unitar, sfâiat de intrigi, nehotrât în ac-

iunea sa, aceast Biseric strin i menit a rmâne strinr
dei sprijinit de propaganda, In tineretul femeiesc bogat,

a Institutelor de cretere franceze, a maicelor dela Notre-

Dame de Sion, care tiu s întrebuineze patima de în-

gâmfare în strinism a unor strate sociale, n'are nicio pu-

tin de dezvoltare.

Seminariile, czute cu totul în mâna Statului, fur de

mai multe ori dezorganizate i reorganizate. Prin deosebite

legi se suprimar cele ce mai dinuiau pe lâng episcopii,,

i, urmându-se tendinei de centralizare în toate, se ps-
trar numai dou, la Iai i Bucureti ; un al treilea, cu-

caracter particular i avere proprie, a trebuit s rmâie
cruat, Seminariul Nifon. Preoimea a trecut prin legea dela

1893 a ministrului Tache Ionescu supt un nou regim de

salariare : la sate o pltete Statul, dintr'un nou bir comunal

special; la orae o pltesc, când vreau, dup un tarif fixat

de lege, comunele. Nu poate fi preot rural decât absolventul

de seminariu complet. Pentru a se avea preoi urbani cu

titluri academice, Facultatea de teologie a fost întemeiat,.

— aproape fr legtur cu sinodul, care îns are i el un
drept de recomandare al profesorilor, supui întru toate

legii de Instrucie— la 1884. Cei mai muli profesori sânt

mireni, cu studii dela Cernui, unde, mai de mult înc,

Institutul teologic se prefcuse în Facultate, cu profesori

învai ca d. Eusebiu Popovici, i cu limb de propunere

român i rutean.

Protopopii se numesc astzi i cu voia ministrului de-

1 Studii i doc, MI.
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partid, i acesta a introdus i procurorii ecleziastici de model

rusesc, defenzorii, cari reprezint i ei nuana, politic a

€elui care-i numete; i consistoriile eparhiale sânt numite

supt auspiciile autoritii laice.

în sfârit, o Cas a Bisericii, hrnit din daruri întâm-

pltoare i din veniturile pmânturilor parohiale sau a r-
mielor averii mnstireti confiscate de Stat, a luat fiin

în al doilea Ministeriu la Culte al d-lui Spiru Haret (1902).

O tipografie a crilor bisericeti lucreaz în Bucureti din

1882. «Biserica Ortodox Român», revist slab redactat,

-e servit, în schimbul abonamentului, tuturor preoilor 1
.

i Preoimea noastr are mai multe reviste de eparhie, care vege-

teaz. Tradiiile t Revistei teologice» dela Iai ar trebui înviate.
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ÎNCHEIERE.

Aceast organizaie sufere de mai multe rele eseniale, st

cror constatare e o datorie a autorului acastei cri, deâi

n'are a face cu caracterul ei patronat de Ministerul.

Felul de alegere al episcopilor îi supune fluctuaiilor i
intereselor politice, une ori chiar intereselor personale. Epis-

copii nu mai pot veni din mnstiri, dintre care cele mat

multe sânt astzi închisori, spitale, aziluri, une ori i coli

sau ruine, iar celelalte sânt lsate în seama unor egumeni

ignorani i fr demnitate, cari se impun alegerii episcopului

pentru un motiv sau pentru un altul. Acolo nu mai e nici

crturrie, nici gospodrie, nici râvn pentru Biseric i sim
al chemrii ei : cu dou-trei mnstiri model, dintre cele cu

nume mai glorioase, bine organizate i cuprinzând în ele se-

minariile, apoi Facultatea de teologie, condus în spirit bise-

ricesc, de arhierei i Tipografia crilor bisericeti, crora li

trebuie form practic, material trainic, text curat i limb
adevrat româneasc— in locul limbii modernizate care a fost

aa de mult i cu dreptate criticat \ — adevrate pepiniere

de episcopi i arhierei, am folosi mai mult decât cu toate

paraginile de astzi. O singur mnstire de femei,— având

ateliere de arte, pe care actul de fundaie al lui Venia-

min le prevede pentru Vratec i Agapia, unde doar de

se mai lucreaz, in vlmagul oaspeilor mireni din fiecare

var, printre cari eterodoci, aiac, mohair i dulceuri

de specul, — ar ajunge.

1 V. Ghibu, Limba curiilor hiwriccsti.
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318 ISTORIA BISERICII ROMANITI

Preoii — scpai de tutela epitropiilor de enoriai — ar

putea li consultai In tot ce privete pri din gospodria

Bisericii, rezervând Sinodului dogma i administraia bi-

sericeasc superioar, scoându-1 de supt tutela ministrului

•de Culte. Nici Intr'un caz dintre preoii trii In mediul

laic, materialist i sceptic, amestecai in viaa politic, le-

gai prin interesele familiei lor din preoie, nu s'ar ridica

episcopii, prin voturi date potrivit cu interesele unui partid

astzi, ale altui partid de mâine, în folosul unor preoi

vduvi, foti profesori i elemente cunoscute în luptele

politice. S'ar înltura astfel i cafacerb ca aceia din 4896 a

Mitropolitului Ghenadie Petrescu, fost episcop de Arge,

a crui ambiie jigni pe unii i servi pe alii, aducând ca-

terisirea sa de sinod, care apoi, supt alt Ministeriu, îi restitui,

la distan de câteva luni (20 Maiu — 4 Decembre), situaia

de Mitropolit, luându-i fgduiala c va demisiona, — cafa-

cere* care, unit cu «cazuh Mitropolitului Moldovei Partenie

(1909), a spat esenial prestigiul clerului înalt în România.

Un fond al Bisericii, cu izvoare mult mai bogate decât

ale Casei Bisericii de astzi, cu o conducere care s faci

a se simi voina arhiereilor,— impuindu-li-se oricât rfr

pundere pentru aceasta, fa de înalta instituie a Curi

Conturilor — , ar avea s suporte toate cheltuielile clerului

Iar grija monumentelor bisericeti, care sânt cea mai cu-

rat fal a noastr, nu poate fi împrit cu nimeni de o

Comisiune a lor, cu caracter permanent, cu competen de-

plin i cu puteri executive.

Credina tare a celui ce scrie aceste rânduri, e c numai

astfel Biserica româneasc, în care au intrat, de o vreme,

atâia tineri cu sentimente curate, s'ar putea ridica din

zdrenele umilinii i din praful ruinelor sale. i aceasta

trebuie s se fac, pentru c în starea Bisericii unui popor

f»e oglindete mai strlucitor moralitatea lui, condiie esen-

ial a vieii lui de Stat i naionale.
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LISTA M1TROPOLI1LOR

I

EP1SCOPILOR ROMÂNI.
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N.B. Episcopiile se aeaz dup vechimea lor.

I. Episcopia Cumanilor 1 (catolic)

CU REEDINA LÂ MILCOV.

Efectiv: Teodoric, clugr Predicator (Dominican), fost prior

al Ungariei, 4227 (—1244 ?).

Titulari

(cu drepturi

in Secuime)

:

Vitus de Monteferreo (consacrat?), capelan regal un-

guresc, 4332.

Toma de Nympti, Augustin, 4347-8.

Bernard, mutat la Plock, 4353—4357-60, 4363, «fost

episcop».

Albert de Usk f 4374.

Nicolae de Buda, Augustin, 4374-5.

Gobelin, d. 4386.

Emeric Secuiul, 4434.

Grigorie, 4433 (—4462?).

Ladislas de Ondola, 4469 (?).

Mihail, 4468-93.

Paul, Ladislau, Dimitrie, tustrei 1502-44.

Mihail 4542-26.

Laureniu (?), 4523 (?).

1 Cumania= dup neamul slpânitor, ara-Româneasc + Moldova,
de mai târziu.

21
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II. Episcopia (catolic) de «Severin i prile de dincoace

de muni» (Traroalpina).

Predicaie a Dominicanilor în Banatul unguresc al Se-

verinului 1237 ; voie dela Papa pentru regele unguresc de

a numi episcopi, 1238 (episcopul Grigorie din 1246 nu

pare s fie din acest timp).

Grigorie" 1369 (?)—82.
Grigorie are putere i in Câmpulung.

Luca (?) i Francisc (?), 1390, 1394.

Nicolae, 1399.

Iacob riV Cavalli, fost de Vercelli, 1412.

Dionisie, 1437.

Benedict (i pentru Moldova), 1439.

tefan, 1447, 1498 (atul ?), Grigorie, 1500-2.
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III. Episcopia Argeului (catolic).

Jficolae Antonii, Predicator, sufragant al arhiepiscopului de Ka-

locsa, 9 Maiu 1380-1382 (?).

Titulari :

Francisc de S. Leonardo, Carraelit, 1390.

Gheorghie, 1394.

Andrei, 1396.

Francisc, 1399.

loan (?).

Gheorghie, 1402.

Ioan de Antiqua Villa, 1418.

Paul de Hunyad, 1421.

Vitus, probabil 1432.

Ali doi, numii : 1438, 1441-51.

facob Ilichter, 1458.

ftaimund, 1466.

Paul de Vâcz, sufragant de Alba-Iulia, 1480.

Andreî, 1495.

Andrei, 1505.

Dionisie de Gilu (Gyalu), 1512-20.

Nicolae, 1644.

;De Arge, paste Moldova i ara-Româneatc.

Bernardino Querini, 1590-1604 sau 1607(7).

Ieronim Arsengo (Arsenghi), fo3t cvicariu apostolic i
episcop- ales al Moldovei», rezidâad tn Bacu
(1580-90), 17 Septembre 1607—1611.

Urmeaz : episcopia de Baeu i episcop* de Nicopole,
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Titulari:

IV. Episcopia de Bacu (catolic).

Valerian Lubieniecki, io legtur cu tradiia locuint*'

episcopilor catolici mai vechi in mnstirea fran-

ciscan din Bacu, l-iu Februar 1611—c. 161&

Adam Goski, 26 Novembre 1618.

Gavril Fredro, 19 Iulie 1627-1631.

loan- Baptist Zamoyski, 8/18 Iulie 1633 (trece la

Przemy9l).

Matei Marian Kur?ki, 1651—21 Februar 1661 (mutai

la Aenos).

Vicariu: Gavril Thomasii, 1660.

Atanasie Rudzinski, 31 Iulie 1665 68.

Vicariu: Petru Parcevich, 1668-73.

Iacob Goracki, 31 lanuar 1678—...

Francisc Dluski, 22 Decembre 1681 *.

Vicariu : Vito Piluzio.

Amand Victorin Czeszejko, 1693.

- Stanislas Francisc Bieganski, 24 Novembre 1698'.

Toma Hanuszewicz, c. 1709.

Ioan-Damasehin Lubieniecki, 23 Februar 1711.

Adrian Skrzetucki, 23 Septembre 1716.

Iosafat Parysiewicz, 15 Iunie 1717 (sau 25 lanuar 1718),

Toma Zaleski (neconsacrat), 13 April 1733.

Stanislas Raimund Jezierski, 20 Decembre 1737 (con"

sacrat)—28 April 1782.

Dorainic Petru Karwosiecki, 1782—11 Mart 1789.

1 Se dau datele numirii.
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LIST DE EPISCOPI 3»

Prefeci ai Misiunilor Moldovei.

Felix-Anton Sauli, c. 4697— c. 1714.

OexandriTFischer, c. 1714—c. 1718.

Silvestru de Amelia, c. 1718—c. 1724

[oan-Francisc Bossia, c. 1724—..,

lacittt Lyssa, c. 1740—...

ilomuald Gardi Dam ioni, c. 1744

oan-Maria Ausilia, 1744—...

francisc-Anton Mansi, 1746— ...

Clement Laydet, c. 1752—...

3audiu Gavet, 1766.

oan-Hrisostom di Giovanni, 1768,

Huiller, c. 1760—...

Iosif.Martinotti, c. 1777—c. 1780.

Anton-Mario Mauro.c. 1770—c. 1784
Fedele Rocchi, c. 1785—19 Septem-

bre 1795.

Mihail Sassano, August 1796—c.l798.
Vineeniu Gatti, 1798—c. 1803.

Dionisie Brocani, c. 1803—c. 1805.

Aloisiu Landi, e. 1805—1812.

Iosif-Bonaventura Berardi, 1812.

Episcopi in Moldova

:

Bonavenlura Carenzi (nerecunoscut), 26 Decembre 1808.

Iosif-Bonaventura Berardi (nerecunoscut), 4 Novembre 1814,

loan-Filip Paroni, titular de Iloan, 13 April 1818-1825.

Bonaventura Zabberoni, titular de Helenopolis, 1825-7.

Prefeci

:

Aloisiu Landi, 1826.

Inoceniu Para fiii, 1830.

oan-Carol Magni, Decembre 1831-

1838.

^tru-Rafael Arduini, titular de Gar-

rae, 1838-43 (strmutat la Alghero).

>aul Sardi, titular Verensis, 1843-8.

Lnton de Stefano, titular Bendensis,

1848-59.

Iosif Salandari, titular de Marcia-

nopole, 1864-73.

Anton -Mria Graselli, titular de

Trapezopolis, 1874-5.

Ludovic Maranzoni, titular de Gor-

tyna, 1875-7.

Fidelis Dehm, titular de Golophon,

1877-80.

Nicolae-Iosif, Gamilli, titular de Mc~
synopolis, 1881-94.

Episcopi de Iai

:

Gamilli, 1883—1894,

Dominic Jaquet, 1894—1903.

CamiUi, a doua oar, 1903.
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V. Episcopi de Nicopole, având grija Principatului

muntean.

Paul Dovanlia, 1792—6 Iulie 1804.

Francisc Ferreri, c. 1807—-16 Novembre st. n. 1813.

Fortunato Ercolani, 1815—1820 (rechemat; mutat la CiUâ-di'

Castelio, 1822).

losif-Maria Molajoni, sosit la Bucureti, 2 Decembre 1825-47.

Angelo Parsi, c. 1847—63.

Iosif Pluym, 1863-9.

Ignatiu Paoli, 19 August 1870.

Arhiepiscopi de Bucureti.

Paoli, 27 April 1883 arhiepiscop; f 27 Februar 18*5.

Paul Iosif Palma, 19 Maiu 1885— f 2 Februar 1892.

Otto Zardetli, 14 lanuar 1894— f 10 Maiu 1902.

Xaveriu de Hornstein, 31 Mart 1896— f 3 Iunie 1905.

Raimund Netzhammer, 16 Septembre 1905.
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VI. Episcopia de Siretiu (pentru Moldova-de-sus)

(catolic.)

Cf., pentru adausuri Ia aceast episcopie i la celelalte episcopii

catolice, i dr. Wladyslaw Abraham, Biskupstwa laeinskie w
Moldawii w wieku XlVi XV> Lemberg, 1902 ; Carol Auner,

A Romdniai magyar telepek torteneii vzlata. Timioara,

1908. V. i Schmidt, Romano-catholici per Moldaviam epis-

. copatus ei ret romano-catholicae res gestae, Budapesta,

1887, — pe lâng Eubel, l. c.

Efectivi

:

Andrei Wasilo Jastrzebicz, din Cracovia, sufragan al

Cracoviei, 9 Mart 1371 (mutat la Vilna, 17 Fe-

bruar 1387).

tefan Rulheni (?), 1388 (?).

tefan Martini, 8 Iunie 1394—...

Ioan Sartorius, capelan regal, vicariu de Ierusalim i
Iosafat, 1400, 1402.

Titnlari

tefan Zajaczek, 1430.

Nicolae Venatoris, din Ordinul Sf. Pavel Eremitul, 5

Mart 1413 (numit la Scardona, 1418).

Toma Erneborn, Dominican, 31 Iulie 1413-...

Ioan al IMea, 29 Iulie 1434.

Urmare, de fapt, episcopia de Moldova.
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VIL Episcopi de Moldova sau Baia Moldovei (catolici).

Ioan, Ungur, c 1420.

P6tru din Czips (Czipser), 30 April 1438.

NicoUe, sufragant de Lemberg, 1447.

Ioan al U-lea Roa, Predicator, c 1452-5.

Ioan al IlI-lea Minulem, sufragiu de Alba-lulia, e. 8

Iulie 1457-c. 1476.

Ioan Simon (Dawidicz) (acelai ?), pomenit la 11 Sep-

tembre 1461.

Titulari: Petru de Insula, Minorit, 29-31 Mart 1476.

St la Cetatea-Alb (—1484?).

? 1502.

Toma de Zagradino (?), 1497.

Mihail Marinowski, 1510.
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VIII. (I ortodox) Mitropolia Ungrovlahiei.

(mitropoliii : exarhi ai plaiurilor, adecâ munilor
;

cf. numirea de munteni.)

Jachint (Hyakinlhos), episcop de Vicina, însrcinat cu Mitropolia

muntean, cu «toat Ungrovlachia» «plaiurilor», ca exarh,

delegat al Patriarhiei de Gonstantinopol, Maiu 1359—c. 1379.

Antim, fost Daniil Kritopulos, întâiu Ia Severin i în prile oltene,

cu titlul de «al unei pri din Ungrovlahia ctre Severin»,

al «unei jumti», Octombre 1370—1381.

Hariton, protos, întâiu-stari la Atos, 1379-81.

Antim, ca singur Mitropolit al Ungrovlahiei ; schimnic, 1381-8...

Antim, întors în Scaun, 1389-..

.

Atanasie, Mitropolit al Severinului, 1389-401 ; rezid în ar la 1394.

Macarie (?), 1442.

Iosif, prin 1460.

Macarie, pomenit la 23 Mart 1482-3.

Teodor, înainte de c. 1510.

Organizaia Patriarhului mazil de Gonstantinopol, Nifon, 1500-1508.

Maxim (Maximian; fost Gheorghe) Brancovici, Despot sârbesc,

c. 1507—...

Macarie, tipograful, între 1508 i 1514—c. 1530.

Mitrofan, c. 1530; pomenit 1533.

Tarlam, supt Radu dela Afumai; pomenit, 1538, c. 1541, 1544.

Simion,

Mihail, [
c. 1540.

Ieremia,
J

Anania, pomenit 1545-7, 155G; f 3 Februar 1558; îngropat la

mnstirea Argeului, ca rud a lui Neagoe-Vod.

Simion (cel de mai sus?), 1558.

DigitizedbyG00gle



330 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI— —-=a
Efrem, pomenit 4560.

Daniil, pomenit 1566.

Eftimie, pomenit 1568-9—74.

Serafim, apare 4576-8; f 6. 1590.

Mihail l-iu (al lui Petru Cercel), 1586.

Nichifor, pomenit 1590.

Exarhul Nichifor Parhasios pentru amândou erile; numit

1592; se afl in 1595.

Exarhul (?) Dionisie Rali, Mitropolit de Târnova ; 1593-6M,

Mihail al IMea, d. 1590-3.

Eftimie, 4593—Maiu-Iunie 1595.

Mihail, a doua oar, Maiu-Iunie 1595— ...

Eftimie, a doua oar, 159..—1605.

Luca, fost de Buzu, 1605—1629.

Grigorie, 1629—1637.

Teofil, fost de Râmnic, 1637-48.

tefan, 1648—c. Novembre 1653.

Ignatie Sârbul, 1653; retras 1655; pomenit i 1659.

tefan, a doua oar, 1659— + 25 April 1668.

Teodosie de Vetem, ales la 20 Maîu 1668, scos în primvara

lui 1672.

Dionisie dela Atos, primvara lui 1672, f 24 Decembre 1672.

Varlaam de Glavacioc, ales 24 Decembre 1672—26 April 1672;

-J-
dup Septembre 1698.

Teodosie de Vetem, a doua oar, 26 April 1679j f 27 Ianuar 1708.

Antim Ivireanul, 28 Ianuar 1708 (metathesis patriarhal la 21

Februar)—August 1716.

Mitrofan, fost de Nisa, August 1716—1720.

Daniil de Aninoasa, 1720—1732.

tefan, 1732— f 23 Septembre 1738.

Neofit Cretanul, fost al Mirelor, 1738-54.

Filaret Michalitzi, 1754—Iulie 1760.

Grigorie, fost al Mirelor, 28 Iulie 1760— f 18 Septembre 1787*

Cozma, fost Ia Buz 0, 9 Octombre 1787— f 12-3 Septembre 1792.

Filaret al IMea, fost al Râmnicului i vicariu (1775), 23 Sep-

tembre 1792—Septembre 1793 (demisionat).

Dosofteiu Filitis din Ianina, fost de Buzu, 11 Octombre 1793—
(15 Ianuar 1810, scos ; 1812, retras)

; f 14-26 Decembre 1826.

Gavriil, exarh al Sinodului rusesc, Iulie 1808—Maiu 1810.
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Ignatie Grecul, numit 15 Ianuar, instalat 5 Maiu 1810—10 Au-
gust 1812.

Nectarie, fost la Râmnic 1812-1-iu Maiu 1819 (refras; f 13 Sep-

tembre 1825).

Dionisie Lupu, titular de Sivas, l-iu Maiu 1819 (pribeag 1821;

înlocuit Ianuar 23 ; f 7 Februar 1831).

Grigorie din Cldruani, 10-1 Ianuar 1823—10 Februar 1829

(scos de Rui) ; întors 22 August 1833— f 22 Iunie 1834.

Vicariu : Neofit de Râmnic, Februar 1829—22 August 1833

;

dela 22 Iunie 1834 la 1840.

Neofit, fost la Râmnic, 29 Iunie 1840—27 Iulie 1849 (demisionat).

Nifon, 14 Septembre 1850— f 5 Maiu 1875.

Calinic Miclescu, fost Mitropolit al Moldovei, 31 Maiu 1875—

f 1886.

Iosif Gheorghian, fost de Hui, 1886—29 Mart 1893 (retras)

;

reales 5 Decembre 1896—
-J-

Ianuar 1909.

Ghenadie Petrescu, 1896—20 Maiu 1896 (scos) ; restabilit 4 De-

cembre; retras 5 Decembre.

Atanasie Mironescu, ales la 5 Februar 1909.

DigitizedbyG00gle



IX. (II) Episcopia Severinului i a Noului-Severin

sau a Râmnicului.

N.B. Episcopii rechi de Sererin sânt de fapt Mitropotii ai

Ungrorlahiei ca i ceilali Mitropolii.

Ilarion,

Ioasal,

Iosif I-iu,

Prohor,

Grigorie, \ 15..—1577.

Grigorie,

Sava,

Onufrie,

Luca,

Leontie, c. 1508.

Paisie, 1535.

Daniil, de Severin i Axdeal, 1577-8.

Eftimie dela Olteni, c. 1580.

Hihail, apoi Mitropolit, c. 1590.

Efran, c 1590—dup 29 Decembre 1591.

Teefil l-iu, d. 20 Mart 1592-c. 1601.

Efrem, c. 1601—c. 1612.

Teofil al n-lea, apoi Mitropolit, c. 1619-37.

Ignatie Sârbul, apoi Mitropolit, 1637—c. Novembre 1653.

Dionisie de Cozia, c. Novembre 1653—Septembre 1658.

Ignatie Grecul, Septembre 1658— f Mart 1668.

Serafim, Mart 1668—c. 1671.

Tarlaam, apoi Mitropolit, c. 1671—Decembre 1672.

tefan (schimnic : Sava) de Sadova, ales 15 Ianuar 1673—1693.
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Harion, 30 Iunie 1693—16 Mart 1705 (scos, ca eretic).

Antim Ivireanul, apoi Mitropolit, 16 Mart 1705—28 Ianuar 1708.

Damaschin, 28 Ianuar 1708— f 5 Decembre 1725.

Vicariu: eclesiarhul Dionisie (opt luni).

tefan de Govora, ales i intrit de Împrat ; 15 Octombre 1726,

nesfintit— f 20 August 1727.

Inochentie de Tismana, ales Septembre 1727, fntrit 11 Maiu

i728; f l-iu Februar 1735.

Climent, («exarh Severinului i a toat Mehadia»), ales 28 Iunie

1735 ; instalat abia Maiu 1737 ; retras 8 Maiu 1749 (schivnic

Cozma).

Grigorie Socoteanu, 8 Maiu 1749—21 Maiu 1764 (retras) (apoi

Mitropolit).

Partenie, 21 Maiu 1764—a 1770.

Chesarie, vicariu, 26 Decembre 1771 ; episcop, 26 Decembre 1773—

f 9 Ianuar 1780.

Filaret, fost al Mirelor, apoi Mitropolit Mart 1780—23 Octombre

1792.

Nectarie Moraitul, apoi Mitropolit, 8 Septembre 1792—16 De-

cembre 1812.

Galaction, 25 Ianuar 1813— retras în 1824.

Neofit, apoi Mitropolit, 1824—1840.

Calinic, 14 Septembre 1850— f April 1868.

Atanasie Stoianescu, 1865 (canonic, dela 1873)— f 9 Februar 1880*

Iosif Bobulescu, 30 Novembre 1880^-tfâritul anului 1886.

Ghenadie Enceanu, 10 Decembre 1886—f 14 Ianuar 1898.

Atanasie Mironescu, apoi Mitropolit Primat, 12 Mart 1898—5 Fe-

bruar 1909.
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X. (III) Episcopia de Cetatea-Alb (titulari

;

rezid in Moldova).

Iosif, frate (?) cu Petru i Roman-Vod, deci de pe la 1378.

Concurent: Heletie dela..., 138—

.

footopopul Petru, c. 1390; dichiu, vicariu, «exarh» pa-

triarhal, 1395.
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Xi: (IV) Mitropolii ai Moldovei.

Ieremia, nutrit de Patriarhia constantinopolitan pentru «Mauro-

vlachia», c. 1392—1394 (trece la Târnova).

Iosif, «al Moldovlahiei», mufat dela Cetatea-Alb, 26 Iulie 1401—

dup 1407.

Macarie, «al Moldovlahiei», 1415 (?)—c. 1429.

Crigorie, unit, numit de Papa, 1436.

Damian, ales la Constantinopol, 1437—1451.

Ioan,

Samuil, de Suceava, sau poate i de Roman (v. Roman)

;

Ioanichie,
j 1429—c. 1451.

Vasilie, /

Teoctist, 1451— f 18 Novembre 1477.

Gheorghie Nemeanul, 1477—1510-1.

Teoctist al IMea(?), 1490-1-c. 1503.

Teoctist al H-lea, sau al IlI-lea, 1510-1—f 15 Februar 1528

(mort ca schimnicul Teodor).

Calisirat, 1528—...

Teofan, fost de Rdui, lb!2... sau 153...—1538-9.

Grigorie Roea, 1541—1564.

Teofan, 22 Septembre 1564-72.

Anastasie, fost de Roman, 1572-8.

Teofan, a doua oar, 1578-84, (fug în Polonia) ; 1582 (înainte de

41 Septembre)—c. Decembre 1587.

Gheorghie Movil, fost de Rdui, pomenit la 20 Decembre

4587 ; fugar în Tirol i Veneia, August 1591 ; întors la

4595, dup August.

Agafton, fost de Roman, 1591 (pomenit întâiu la 25 Februar 1592).

Nicanor, dup Februar 1592—c. 1594.
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Mitrofan, pomenit la 10 August 1504.

Mardarie, fost de Rdui, dup Iunie 1505—August 1505.

Gheorghie Movil, dup August 1505 ; fuge în Polonia, Maiu-Iunie

1600; întors c. Septenbre 16Q0«

Dionisie Ralli, fost de Târnova, numit Iunie 1600 (—Septembre).

Teodosie Barbovschi, fost de Rdui, pomenit începutul luf

1606—c. Iunie 1608.

Anastasie Crimca, fost la Roman, pomenit c. 15 Iunie 1608 ; scos

în 1617.

Teofan, pomenit la 25 Mart 1617—c. 1619 ; 1622-3 petrece îkr

Bistria oltean.

Anastasie Crimca, a doua oar, c. 1619—c. 1629.

Atanasie, c. 1629—f 13 Iulie 1632.

Tarlaam, hirotonisit 23 Septembre 1632—c. April 1653 ; testa-

mentul din urm?, 18 August 1657
; f înainte de 16 April 1658/

Ghedeon, c. April 1653—c. 1659.

Sava, fost de Roman c. 1659—f 5 Ianuar 1664.

Ghedeon de Secul, 1664—c. 1670-1.

Dosofteiu, pomenit 1670-1 ; fuge in Polonia, Decembre 1673—-Ianuar
1674 ; închis 1676 7 ; fugar în Polonia 1686, toamna ; episcop*

de Azov i Taganrog ; -j- 1711.

Teodosie, 1674—c. 1676-7; f dup 1697.

Sava de Putna, 1687— retras, 1700-1.

Misail, fost de Roman, 1700-1—1708.

Ghedeon de Agapia, 1708-23.

Gheorghie de Neam, 1723-4—1730 (?).

Antonie, 1730 (?)— plecat cu Ruii 1739 (dup Novembre) ; Mk
tropolit de Bialogrod i Oboian (1741) ; f 2 Ianuar 17£8.

Nichifor Grecul (Peloponezianul), 1739 (dup Novembre) sau

1740—Novembre 1750.

Iacov, fost la Rdui, 13 Novembre 1750—Februar 1760.

Gavriil Callimachi, fost de Salonic, 20 Februar 1760—{- 20>

Februar 1786.

Leon Gheuca, fo3t de Roman, Februar 1786— f stâritul lui 178$

sau începutul lui 1789.

Amvrosie de Ecaterinoslav, vicariu, 1788—Ianuar 1792.

Gavriil Bnulescu, fost Ia Achermao, Ianuar-April 1792 (apoi de"

Gotia).

Iacov Stamati, c. 22 Iunie 1792—10-1 Mart 1803.
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Veniamin Costachi, Mart 1803—Februar 1808 (retras).

Gavriil Bnulescu, ca exarh al Sinodului rusesc (i pentru Prin-

cipatul muntean), instalat Maiu 1808 (numit Mart).

Veniamin Costachi, 1812—Ianuar 1842 (retras
; f 18 Decembre

1846).

Meletie, fost la Roman, 1843—f 1848.

Sofronie Miclescu, fost la Hui, 1851—1860.

Calinic Miclescu, apoi Primat, 18 Maiu 1865—1875.

Iosif, fost de Arge, 1875—1902.

Partenie, fost al Dunrii-de-jos, 1902—Ianuar 1909 (retras).

Pimen, fost al Dunrii-de-jos, ales 5 Februar 1909.

22
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XII. (V) Exarhi maramurani, rezidând la Si. Mihail

din Peri, lâng Sighet.

Pahomie, 1391.

Apoi egumeni :

Simion Slgeanul, 1458.

«arie, 1494.

Urmeaz episcopi de Vad.

în Huncaciu ejmcopi rui i romani:

Petronie, recunoscut de Mihai Viteazul, 1600.

Sârghie, fost egumen de Tismana, d. Iuoie 1000, sfintît 1603—1614.

Ali episcopi rui:

Atanasie Krupeski, 1614.

Eftimie, 1618.

Petronie, a doua oar, 1623.

Ioan Grigorovici, 1627.

Vasile Tarasovici, sfinit de Mitro-

politul Moldovei Varlaam, 1633—
abdicare, 1642.

Dimitrie de Moiseiu, Român, or-

todox, 1635-c. 1640-50.

Petru Partenie Rotosinschi, unit (la

Ungvar), 1649, sfinit în Ardeal,

1651.

Porfirie Ardan. calvinizant, 1649.

Ioanichie Zican, neunit, 1658-84.

Iosif Voioinovschi, calvinizant,

1670-5.

Mibail Serbin, tarhimandrii de

Muncaciu, Decembre 1675.

Teofan Mavrocordat, 1675.

Ieronim Lipnichi, 1685-8.

Metodie Racovechi, ortodox, 1688.
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XIII. (VI) Episcopia Vadului («de Rhew»).

Harion, pomenit 1523.

Varlaam, 4627.

Anastasie, supt Petru Rare (1529 i urm.).

Tarasie, 19 Iulie 1546—1550.

Gheorghie, 5 Ianuar 1550—...

Pierderea Ciceului de Domnii Moldovei aduce, pân în epoca

lui Mihai Viteazul, suprimarea acestui Scaun.
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XIV. (VII) Noii episcopi de Vad i Mararaur («în Ardeal

i Mararaur»), precum i pentru Ârdealul-de-sus.

Eftimie, fost al Ardealului, 157...—c. 1579.

Spiridon, sfâritul lui 1579, recunoscut 1585— c. 1599.

Ioan Cernea (Chyernay) (t în Vad), pomenit 1599—1600.
Spiridon, a doua oar, c. 1601 ; întrit de principe, 29 April 1608.

Teofil, de Ardeal, întrit i pentru aceast diecez la 21 Februar

1615.

Eftimie, întrit de principe la l-iu Iunie 1623.

Dosofteiu Moldoveanul, pomenit întâiu la 21 April 1622; dela

1624-5 i în Blgrad.

Venedict, 4 Maiu 1631.

irul lor se încheie cu anexarea diecezei de ctre Mitropolitul

Ghenadie Brad al Ardealului (dup 1631 ; titlul de Vad îl iea

îns acesta i la 4 Decembre 1628).

Nerecunoscui de Guvern :

Miron (de Vad) (?), August 1635—Iunie 1&37.

Sava (de Bistra), 1651.

Simion Petracu («protopop» al Guvernului), numit 11 August

1652.

Dumitru (de Maramur). V. mai sus.

Savul (Sava) (episcop al prilor de sus), numit 12 April 1650.

Mihail Molode (de Maramur), c. 1651-7.

Iosif de Camilli, titular de Sivas ; unit, c. 1689—f 1726.

Vicariu român unit: Isaia de Atos, Ianuar 1694—
-J-
15 Maiu 1701.

» » Gheorghe Ghenadie Bizanie, 1705.

Iosif Stoica, Român, ortodox, c. 1690—1711.
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—

i

tefan sau Serafim de Petrova (Petrovan, Petrovai), toamna

anului 1711-d. 1715.

Bosofteiu Teodorovici, de Moiseiu (?), d. 1715-1728, 1733-4 (la

Uglea).

Iosif Hodermarszky, 1707-15.

Gheorghe Ghenadie Bizanie, de Muncaciu, 1716—1733.

Vicariu pentru Români : Procopie Hodermarszky, dela 1723-9.

Simion Olszawski, 1729-33.

Vicariu : Ioan KupcseDko, 1733-9.

Grigorie Bulko, 1740—f 22 Novembre 1742.

Ioan Blajovschi, 1743-4.

Blajovschi, 1738-42.

Andrei Bacinschi, 1746-54.

Daniil Havrilovici, 1754-61.

Andrei Zsetkey, 1761-72.

Mihail Paraszovics, 1772-78.

Oheorghie Koszeghy, 1778-806.

Vasilie Papp, 1806-8.

Mihail Tabacovici, 1808-13.

tefan Andrucovici, 1813-5.

Petru Anderco, 1815—f 2 Iunie 1869.

Urmeaz episcopia de Gherla.
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XV. (VIII) Episcopia de Gherla (urma a celei de

Maramur).

Ioan Alexi, numit la 17 Mart 1854 ; recunoscut de Pap in No-

vembre ; sfinit la 28 Octombre 1855 ; f 29 Iunie 1862.

Vicariu pentru Maramur : Ioan Pavel, 24 Novembre 1860—în-

ceputul lui 1879.

Ioan Vancea, numit la 4 Iulie 1865 ; recunoscut 25 Septembre;

sfinit 3 Decembre; Mitropolit la 21 Octombre 1868.

Hihail Pavel, numit la 11 Septembre 1872; recunoscut de Papi

la 23 Decembre ; sfinit la 26 Ianuar 1873 ; 29 Ianuar 1879

trece la Orade.

Vicariu: Ioan Pop, 12 Decembre 1874— f 10 Decembre 1879.

Ioan Szabd, numit la 18 Februar 1879.

Mihail Kokânyesdy, Pop, Decembre 1879—l-iu Septembre 1887.

Tit Budu, 15 Novembre 1887.
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XVI. (IX) Episcopia — întâiu Mitropolie — de Roman sau

«episcopia-de-jos a târgului Romanului».

Calist, pomenit la 30 Septembre 1445.

Tarasie, supt tefan-cel-Mare, c. 1472.

Vasilie, pomenit la 16 Octombre 1488 i la c. 14 Novembre 1499.

Teoctist, pomenit la 17 Novembre 1502.

Macarie l-iu, pomenit la 1513-4.

Dorofteiu, pomenit la începutul lui 1528—c. 1531.

Macarie al IMea, 23 April 1531—Septembre 1558.

Mitrofan, fost episcop (unde ?), 1550 (pus de Ilie Rare).

Anastasie, apoi Mitropolit, 1558-72.

Grigorie (?), 1572-4.

Gheorghie, f 1574.

Eftimie, 1574—...

Evstatie, 1577—c. 1584.

Agafton, c. 1584—1591.

Nicanor (i înainte de Ianuar 1586 «fost episcop»), 1591 (pomenit

intâiu 28 Februar 1592) — dup 10 August 1594

Agafton, întors la Roman, pomenit la 13 August 1595—c. 6 Maiu

1605.

Anastasie Crimca, c. 6 Maiu 1605—Iunie 1608.

Mitrofan, 1608-13.

Pavel, 1613-6.

Anastasie, c. 1616—c. 1631.

Dionisie, fost de Rdui, c. 1631-3.

Mitrofan, fost de Hui, 1633—41-2.

Evloghie, c. 1642—c. 1648.

Anastasie, pomenit la 26 Mart 1651—c. 10 Maiu 1658.

Sava, fost la Rdui, c. 10 Maiu 1658—c. 16 Decembre 1659.

Dosofteiu, c. 16 Decembre 1659—c. 1671.

DigitizedbyG00gle



344 ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Teodosie, c. 1671—1674.

Ioan, fo«t de Hui, 1674—c. 1685.

Sava al II-lea, pomenit la 25 August 1685—dup 4 Maiu 1686

Misail, apoi Mitropolit, toamna 1686—c. 1700-1.

Lavrintie, fost de Rdui, c. 1702—1706.
Pahomie, 18 Decembre 1706, hirotonisit 18 Ianuar 1707 ;—Februar

1714 ; f Chiev, 1724.

Sava, 1714—c. 1718.

Gheorghie, c. 1718—1723^4.

Atanasie, 1723-4 -c. 1733.

Daniil, 173...

Ghedeon, fost de Hui, 1734 43.

Teofil, fost de Hui, c. 1743—f l-iu Septembre 1747.

Ioanichie, 15 Septembre 1747—începutul 1769.

Leon Gheuca, 2 Februar 1769—Februar 1786.

Iacov Grecul, Februar 1786—f 25 Octombre 1786.

Vacanta.

Antonie de Putna, 19 Iulie 1787—f Iunie 1796.

Veniamin Costachi, dela Hui, Iunie 1796—Mart 1803.
Gherasim Clipa, 20 Mart 1803—f primvara 1826.

Meletie (necanonic
; pus de Turci), 1821-2.

Meletie Brandaburul, fost la Hui, apoi Mitropolit, l-iu Junie

1826—18441.

Veniamin Roset, 2 Februar 1844—f 1851.

Vicariu: Iustin de Edesa, 1851-6.

Nectarie Hermeziu, de Sotiriupolis, 1856-64.

Atanasie Stoienescu, de Troia, 1864—11 Maiu 1865, vicariu, apoi

episcop—6 Novembre 1868 (demisionat).'

Isaia Vicol, de Dioclea, vicariu, Novembre 1868—1873; apoi

episcop—f 20 Iunie 1878.

Melchisedec tefnescu, dela Hui, 22 Februar 1879—+ 16 Maiu
1892.

Inochentie Moisiu, Decembre 1892—5 April 1894.

Ieronim Ionescu, 25 Februar 1895—f 7 Novembre 1896.

Ioanichie Floru, 1897—f 28 Iunie 1899
Gherasim Safirin, 17 Februar 1900.

1 1844, i pentru Meletie ca Mitropolit.
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XVII. (X) Episcopi ortodoci rtcitori prin Ardeal,

loan de Calfa, 1456.

XVIII. (XI) Episcopi de Galai (în legtur cu vechiul

exarhat de Peri).

Macarie, constatat la 1466 i 1469.
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XIX. (XII) Episcopia de Rdui.

Ioanichie, pomenit înlâiu la 25 April 1472—dup 1490.

Pahomie, pomenit la 18 Novembre 1504 i 1515.

Teofan, pomenit întâiu la începutul anului 1528.

Teodosie, pomenit la 2 Mart 1548.

Mitrofan, d*4« Roman, 5 Iunie 1551—...

Gheorghie, 155...—f 1558.

Eftimie, 1558—...

Dimitrie, supt Despot ; fugar în Ardeal ; f în lupt, April 1565.

Isaia, 1572—c. 1580-1.

Gheorghie Movil, c. 1580-1 ; fuge în Polonia, 1581 ; Întors la

1582—c. Decembre 1587.

Ghedeon de Raca, c. Decembre 1587-91.

Mardarie, 1591—c. Iunie 1595 (trece ca egumen la Drohobycz,

unde i in 1602).

Amfilohie, c. Iunie 1595—dup 25 Mart 1598.

Teodosie Barbovschi, dup 25 Mart 1598— fuge în Polonia Maiu-

Iunie 1600 ; întors...

Anastasie Crimca, pus Iunie 1600 (-Septembre) ; apoi...—c. 6

Maiu 1605.

Ioan, fost de Hui, c. 6 Maiu 1605—c. 1609.

Efrem, c. 1609—c. 1615.

Atanasie, c. 1615.

Efrem al Il-lea, c. 1617—c. 1623.

Evloghie, c. 1623—c. 1627.

Dionisie, apoi de Roman, c. 1627—c. 1631.

Anastasie, apoi de Roman, pomenit 13 Iunie 1639—1651 (?).

tefan (?), Iunie 1645.

Sava, apoi la Roman, c. 1631—58.
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Teofan de Putna, fost la Hui, pomenit la 10 Maiu 1658—1667.

Serafim, fo?t de Hui, 1667—c. 1682; f dup 1691.

Misail de Secu, apoi de Roman i Mitropolit, pomenit 4 Maiu

1686—toamna 1686.

Lavrintie, apoi la Roman, toamna 1686—1702.

Nicolae Vasilievici, pomenit Ia 8 Maiu 1694 (supt ocupaia po-

lon ; fotografie a unei pagini de ms. comunicat de pr.

D. Dan).

Ghedeon de Agapia, pomenit la 2 Decembre 1703—1708.

Calistru, 1708 — retragerea sa in Maiu 1728.

Antonie, apoi Mitropolit, 1728—c. 1730.

Misail, c. 1730-c. 1735.

Varlaam, fost la Hui, c. 1735—45.

Iacov Putneanul, apoi Mitropolit, 1745—13 Novembre 1750.

Dosofteiu, c. 13 Novembre 1750; episcop exempt al Bucovineir

12 Decembre 1781
; f 2 Februar 1789.

Urmeaz : episcopi exempi ai Bucovinei.
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XX. (XIII) Episcopi exempi ai Bucovinei, apoi ai

Bucovinei i Dalmaiei.

Dosofteiu, 12 Decembre 1781—f 2 Februar 1789.

DaniiI Vlahovici, April 1789—f 20 August 1822.

Isaia Bloescu, 1823—f 1834.

Eugeniu Hacman, 8 Maiu 1835 ; sfinit 15 August ; 23 Ianuar

1873 arhiepiscop i Mitropolit
; f 12 April st. n. din acelai an.

Teofil Bendela, 1873-5.

Teoctist Blajeviciu, 1875-82.

Silivestru Andreieviciu-Morariu, 12 Mart 1880— -}• 3 April 1895.

Arsenie Ciupercovici, 1895—1902.

Vladimir de Repta, dela 1902.

Episcopia de Rdui (titular); dela Novembre 1898.
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XXI. (XIV) Episcopii din Feleac, lâng Cluj.

Episcopul grec din prile greceti, Marcu, înainte de 1489.

Daniil (Danciul, fiul preotului Vlad, care gzduise pe Marcu), 148&

Petru (fratele lui Daniil), 1538.

Pentru aceti episcopi, v. Sate §i preoi din Ardeal, p. 316 i urnir
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XXII. (XV) Protopopi de egheti, ai Criurilor

(cu drepturi episcopale).

Dan, 1503.
*

loan 1538. Avram de Burdan, «episcop • al K-

Petru, 1554. horului, 1641.

Mihail, 1608. Petru de Giuciu (Csucsy), numit 15

Decembre 1648.

XXIII. (XVI) Protopopi de Inidoara i ai Haegului

(cu drepturi episcopale).

Petru de tZoczathi, 1506-26.

Moise Petiel, 1582.

Nicolae, fiul lui loan, c. 1659.
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XXIV. (XVII) Episcopia Buzului.

Serafim, 1508.

Paisie, înainte de 1535.

Ieremia, pomenit la 1550.

Atanasie (episcop al lui Radu Ilia), 1553-70, poate c. 1587.

luca din Cipru, apoi Mitropolit, 1587 (pomenit 1594)—1605.
Chirii, 1605-1620.

Efrem Trufaei, 1620—1638.

tefan, apoi Mitropolit, 1638—1649.

Serafim, apoi la Râmnic, 1649—Mart 1668.

Grigorie, ales 4 April 1668—1691.

Mitrofan, fost de Hui, 10 Iunie 1691—1702.
Damaschin, apoi de Râmnic, 3 Octombre 1702—Ianuar 1708.

Ioasaf de Arge, 14 April 1708-1716.

Daniii, apoi Mitropolit, l-iu Octombre 1716-19.

tefan, apoi Mitropolit, 14 Septembre 1719 *-32 (f 16 Iulie 1738).

Misail, 8 Ianuar 1732-41.

Metodie, 2 Ianuar 1741—f 23 Mart 1748.

Pilaret, 24 Mart 1748-53.

Antim, 1753-7.

Rafail Grecul, 12 April 1757—4 Septembre 1763.

Cozma, Septpmbre 1763—9 Octombre 1787.

Soaofteiu Filitis, 11 Octombre 1787—11 Octombre 1793.

Costandie Filitis, 29 Octombre 1793—28 Iulie 1819.

Gherasim Rtescu, 28 Iulie 1819—1824 (| 1844).

1 A se îndrepta astfel i la Mitropoliii munteni.
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Chcsarie, April 1826—30 Novembre 1846.

Filoteiu, 4 Septembre 1850— f 16 August 1860.

Dionisie Romano, vicariu, 1861-5 ; Maiu 1865-73.

Ghenadie, apoi de Arge, 1864.

Inochentie, 1873-93.

Dionisie Qimescu, 1894.
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XXV. (XVIII) Episcopii din Geoagiul-de-sus.

Crifltofor, recunoscut de regina Isabela la 1557.

Sava, scos Înainte de 10 April 1562, restituit la aceast dat.

Gheorghie de Ocna, scos la 10 April 1562.
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XXVI. (XIX) Episcopia calvinizant pentru

tot Ardealul.

Gheorghie de Sângiorz, adus dela Vad, cepiscop i superinten-

dent al bisericilor româneti», constatat Decembre 1566-69.

Pavel din Turda, «episcop românesc», 1569—c. 1577.
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XXVII. (XX) Episcopi de Ardeal sfinii la Ipec

i în Principate; ortodoci.

Eftimie de Neam, 5 Octombre 1571 întrit de principe ; confir-

mat dup sfinire la 3 August 1572. Trece 'n Moldova io

Mart 1574. Întors, pstorete la Vad.

Cristofor, numit 6 Iunie 1574.

Ghenadie, «arhiepiscop», «Mitropolit al Ardealului» i terilor su-

puse principelui, sfinit c. sfâritul lui 1578—158...

Ioan de Prislop, numit la 20 Mart 1585, hirotonisit in var ; Mi-

tropolit în Bâlgrad din 1599 ; izgonit 1601 ; f restabilit de

Basta ; -j- ...

Teoctist, pomenit la 13 Mart 1606—.

Augustin, ...

Teofîl de Prislop, 1614; confirmat i în Nord la 21 Februar 1615.

Eftimie de Vad(?), ...

Dosofteiu de Vad, pomenit in Blgrad la l-iu Ianuar 1625—...

Gheorghe, Ghenadie Brad, 4 Decembre 1628—începutul lui Sep-

tembre 1640.

Ilie sau Iorest, Septembre 1640 ; sfinit Octombre—1643 (Iunie

1645 îq Moldova).

Simon, Simion tefan, 10 Octombre 1643 ; reconfirmat la 7 Iulie

1651 ; — c. 1652.

Daniil, apoi numai de Fgra, numit 1652—1656; la Olt, c. 1656;

scos la 1659; 20 April 1662— c. 1680 (când fugar la Bu-

cureti).

Sava Brancovici, numit la 28 Decembre 1656; întrit la 23

April 1662 ; reîntrit 24 Octombre 1679 (?) ; scos la 2 Iulie

1680
; f 1683 (înainte de Septembre).
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Ghenadie, Iulie 1659.

Iosif Buday de Piskints, ales 2 Iulie 1680—1681-2.

Ioasaf, hirotonisit 1 (11) April 1682, retras la 14 Iulie 1682.

Ioan din Vin, vicariu, Iulie 1682—Decembre 1685.

Varlaam, numit Decembre 1685; întrit in Bucureti, Ianuar

1686; confirmat de principe la 19 April 1686; f 1692.

Teofll (Toma Szerâmi), numit Decembre 1692; f 1697.

Atanasie Angliei, sfinit la Bucureti, 22 Ianuar 1698.

Unirea cn Biserica Romei, 7-24 Octombre 1698; confirmat

la 5-14 Septembre 1700.

V. Biserica nnit a Românilor din Ardeal i Ungaria.
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XXVIII. (XXI) Episcopia de Inu (Ienopole).

Episcop român : Teodor, 1595 i urm.

Sava, 1608 i urm.

Asupra blrâneelor lui, v., dup Iovan Radonici, Tribuna din Arad

pe Februar 1909.

Mateiu-Moise, 16...

Longhin Corenici-Brancovici, «arhiepiscop de Iou», în ara-Ro-
mâneasc la August 1643 (la mnstirea Comana).

Sava (Brancovici; altul decât Mitropolitul), dup 1643.

DigitizedbyG00gle



XXIX. (XXII) Episcopia Huilor.

Ioan, înainte de 1600; probabil 1597-9; fuge în Polonia, Maiu-

Iunie 1600 ; întors, Septerabre 1600—1605.

Filoteiu, pus Iunie 1600 (— Septembre).

Filoteiu, a doua oar, c. 6 Maiu 1605—c. 1617.

Iosif, 1617.

Mitrofan, c. 1617—c. 1622.

Pavel, c. 1622—c. 1627.

Mitrofan al II-lea, c. 1627—c. 1633.

Ghedeon, c. 1633—c. 1656.

Sava, 1656.

Iorest, poate fost de Ardeal, 1656-7.

Teofan, 1657—c. Maiu 1658.

Dosofteiu, pomenit la 10 Maiu 1658...

Serafim, apoi la Rdui, 1667.

Ioan de Secul, 1667-74.

Calistru, 1674-83.

Mitrofan, apoi de Buzu, 1683—1691.

Varlaam, 1691—Ianuar 1709.

Sava, 19 Ianuar 1709—1713-4.

Iorest, 1713-4—1727-8.

Ghedeon, 1727-8—1734.

Varlaam, c. 1735.

Teofil, c. 1735—c. 1743.

Ieroteiu de Putna, c. 1744—Maiu 1752.

Inochentie de Putna, Maiu 1752-30 Octombre 1782.

Vicariu: Leon Gheuca, episcop de Roman, 20 Novembre

1769—1770.
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EPISCOPIA HUILOR 359

Iacov Stamati de Neam, apoi Mitropolit, Octembre 1782—c.

Iunie 1792.

Veniamin Costachi, 26 Iunie 1792—Iunie 1796.

Gherasim, apoi la Roman, 2 Iunie 1796—Mart 1803.

Meletie Brandaburul, apoi la Roman, 27 Mart 1803—1826.

Sofronie Miclescu, apoi Mitropolit, l-iu Iunie 1826—1851.

Meletie Istrati, 31 Mart 1851—f 31 Iulie 1857.

Vicari: Ghenadie endrea, de Tripoli, 1857—8 Novembre 1858.

Calinic de Chariupolis, 8 Novembre 1858—sfâritul
iui 1860.

Helchisedec tefnescu, 1860-64.

Dionisie de Traianupolis, Maiu 1865.

Iosif Gheorghian, apoi la Dunrea-de-jos, 17 Iulie 1865-79.

Calinic Dima, 1879-84.

Silivestru Blnescu, 1884—1902.

Conon Armescu-Donici, 8 Februar 1902.
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XXX. (XXIII) Episcopi ai Proilavului (ai Brilei, Renilor,

Ismailului, Chiliei,

Cetii-Albe, Benderului, apoi i Hotinului).

Meletie Sirigul, 1644.

Ioanichie, 1716.

Calinic, apoi Patriarh de ConstantinopoJ, 24 Septembre 1743—16

Ianuar 1757.

Daniil, 1765—f 1771.

Ioachim, 1777.

Chirii, 1788.

Calinic, 1814.

Antim, («exarh a tot termul Dunrii»), 1821-2 (poate 1828-9).

De HoUn: Neofit, episcop numit, 1765.

Amfilohie (apoi egumen de Zagavia), 1795.

Urmeaz episcop al Achermanului i Benderului, Mitropolia

Basarabiei §i episcopia Ismailului.
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XXXI. (XXIV) Biserica unit a Românilor din

Ardeal i Ungaria.

Atanasie Anghel, instalat ca episcop unit la 25 Iunie 1701—

f

19 August 1713.

Ioan irc, sfinit la 1706-7 (fuge în Moldova).

Vicari : losif Bardia i R6gay.

Wenceslas Frana, ales 9 Septerabre 1713; neaprobat.

Ioan Giurgiu Patachi, numit 23 Decembre 1715 ; aprobat de Papa

la 18 Maiu 1721 ca cepiscop al Fgraului» ; instalat in

August 1723 ; f 29 Octorobre 1727.

Vicariu : Adam Fitter, 1727-8.

Ioan Inochentie Klein, ales 4 Iunie 1728 ; întrit de împrat la

25 Februar 1729 ; sfinit la 25 Octombre 1730 ; fuge la

Roma, Decembre 1744 ; abdic 7 Maiu 1751
; f 23 Sep-

terabre 1768.

Vicari: Petru Aaron i Nicolae din Balomir.

Petru Pavel Aaron, numit 28 Februar 1752; sGntit l-iu Sep-

terabre 1752 ; f 9 Mart 1764.

Atanasie Rednic, ales 30 Iunie 1764; întrit de Papa, 15 Maiu;

f 2 Maiu 1772.

firigorie Maior, ales 15 August 1772 ; numit 27 Octombre ; re-

tras 12 August 1782 ; f Februar 1785.

Ioan Bob, numit 21 Octombre 1782 ; confirmat 15 Decembre 1783;

sfinit 6 Iunie 1784 ; f 7 Octombre 1830.

Ioan Lemeni, numit 23 August 1832 ; întrit de Papa, 16 April

1833 ; sfinit 6 Iunie ; retras, Mart 1850 ; + 29 Mart 1861.

Alexandru Sterca-Suluiu, numit 18 Novembre 1850; confirmat

de Papa, 17 Februar 1851 ; sfinit 22 Iulie ; f 7 Septembre

1867.

Ioan Vancea de Buteasa, numit 21 Octombre 1868; întrit de

Pap, 21 Decembre ; f 31 Iulie 1892.

Victor Mihâlyi de Apa, numit 9 Novembre 1894 ; întrit 18 Mart

1895.
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XXXII. (XXV) Episcopia de Oradea-Mare.

Heletie Covaci, titular de Teg6a, numit 12 Iulie 1748; f 1770.

Hoise Dragoi, numit sufragan la 5 Novembre 1775, episcop 96

Iulie 1776 ; recunoscut de Pap la 16 Iunie 1777 ; sfinit la

9 Novembre
; f 16 April 1787.

H. Savnichi, neprimit de diecez, 1787.

Ignatie Darabant, numit la 8 April 1788 ; confirmat de Papa Ia

3 Februar 1790 ; sQntit la Mart
; f 31 Octombre 1805.

Samuil Vulcan, numit la 25 Octombre 1806 ; f 25 Decembre

1839.

Vasilie Erd&yi, numit la 2 August 1842, recunoscut de Pap U
30 Ianuar 1843 ; sfinit la 11 Iunie

; f 27 Mart 1862.

Iosif Papp-Szilâgyi, numit la l-iu Novembre 1862 ; sfinit la 3

Maiu 1863 ; f 5 August 1873.

Ioan Oltean, numit 1873 ; f 29 Novembre 1877.

Mihail Pavel, numit la 29 Ianuar 1879 ; f l-iu Iunie 1902.

Dimitrie Radu, numit la 1902.
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XXXIII. (XXVI) Episcopi de Buda, Câmpii Hhaciului

i în Ardeal.

Dionisie Novacovici, instalat la Braov, 11 Iunie 1761 ; f 8 De-

cembre 1767.

Vicariu : Ioan Gheorghievici, 1768.

Sofronie Chirilovici (rezid în Sibiiu), l-iu Decembre 1770-1783.

Ghedeon Nichitici, 6 Novembre 1783 ; instalat l-iu Iunie 1784
;

f 6 Decembre 1788.

Gherasim Adamovici, 1789 — f 13 April 1796.

Vicari : Ioan Popovici de Hondol (1796-805) ; Nicolae Huovici,

1805; Aron Budai—1810.

Urmeaz episcopi români ortodoci de Ardeal.
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XXXIV. (XXVII) Episcopi, apoi Mitrapolii, români

ortodoci de Ardeal.

Vasilie Moga, întâiu episcop român, fr legturi cu eparhii

Budei, Septembre 1810 ; sfinit 21 April 1811 — f 11 Oc-

tombre 1845.

Andrei aguna, administrator din 13 Iulie 1846 ; ales 2 Decembre

1827 ; sfinit in Dumineca Tomei ; 12 Decembre 1850 Mi-

tropolit; f 16 Iunie 1873.

Procopie Ivacicovici, 1873-4 (patriarh sârbesc de Carlovt; f
1881).

Hiron Romanul, 21 Novembre 1874 — f 13 Octorabre 1898.

Ioan Meianu, dela 19 Decembre 1898.
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XXXV. (XXVIII) Episcop al Benderului i Achermanulni

Gavriil Bnulescu, 1791.
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XXXVI. (XXIX) Episcopii Argeului.

Iosif de Sivas, 13 Decjmbre 1793 J—f 27 Octombre 1820.

Ilarion, 20 Novembre 1820-23.

Grigorie Rtescu, 1823-8.

Ilarion, a doua oar, 1828—f 7-8 Ianuar 1845.

Vicariu: Samuil de Sinai, 1845-50.

Climent de Giseni, 14 Septembre 1850-62.

Vicariu : Neofit Scriban, titular de Edesa, 1862-5.

Ghenadie, 1865-8.

Neofit Scriban, 1868-73.

Iosif Naniescu, 1873-5.

Ghenadie Petrescu, 1875-93.

Gherasim Timus, ales 1893.

* Gf. i Ist. Ut. rom. în secolul al XVlll-lea, II, p. 377 i nota 5.
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XXXVII. (XXX) Mitropolia Basarabiei.

(Urmare a Hotinului: «Mitropolit al Chiiniului i Hotinului».)

Gavriil Bnulescu, fost de Acherman i Gotia i exarh la Prin-

cipate, 4812—f 30 Mart 1821.

Vîcariul su : Dimitrie sau Daniil Sulima, de «Acherman i
Benderi.

Episcopii urmtori de Chiinu i Acherman sânt Rui.
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XXXVIII. (XXXI) Epicopia de Arad

(faza româneasc).

Nistor Ioanovici, 1829-f 1830.

Gherasim Ra, 1830—f 1850.

Procopie Ivacicovici, apoi Mitropolit, 1853-73.

Miron Romanul, 1873-4.

Ioan Meianu, 1875-1898

DigitizedbyG00gle



XXXIX. (XXXII) Episcopia Lugojului.

Alexandru Dobra, numit la 17 Mart 1854 ; sfinit Ia 28 Octombre

1855
; f 13 April 1860.

Ioan Oltean, numit la 25 Iulie 1870 ; recunoscut de Papa la 5

Octombre ; sfinit la 18 Decembre ; 1873 trecut la Ora de.

Victor Mihâlyi, numit 25 Novembre 1874; recunoscut de Papa,

21 Decembre ; suafit 14 Februar 1875 ; Mitropolit, Novembre

1894.

Dimitrie Radu, numit la 22 Novembre 1896 ; recuuoscut de Papa

3 Decembre ; sfinit 9 Maiu 1897 ; trece la Oradea-Mare

1902.

24
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XL. (XXXIII) Episcopia de Caransebe.

Vicariu : Ignatie Vuia, 1865.

Ioan.Popazu, 6 Iulie 1865—f 5 Februar 1889.

Nicolae Popea, 1889—1908.
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XLI. (XXXIV) Episcopia Ismailului (Dunrii-de-jos).

(urmare a Proilavului ; creat 17 Novembre 1864.)

Melchisedec tefnescu, apoi la Roman 11 Maiu 1865—27 Fe-

bruar ±819.

Iosif Gheorghian, apoi Mitropolit Primat, fost la Hui, 27 Februar

1879—22 Novembre 1886.

Partenie Clinceni, apoi al Moldovei, 10 Decembre 1886—1902.

Pijnen Gsorgescu, 1902—5 Februar 1909/
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Adaus la Mitropolia Ungrovlahiei.

Amnia se inlâlnete i dup 1558 (comun'caie a d-lui N. Do-

brescu) ; aceasta schimb deci i data venirii ca arhipsfor

a urmaului su.

Grigorie de Râmnic, pus Ia 26 Iulie 1770 (—c, Octombre 1771,

în Oltenia) (f 28 Decembre 1777).
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ERATA.

Voi. I, p. 29, r. 13 de sus, cetete Iachint, pentru Ioachim.

P. 229, r. 14 de jos : 21 Februar, pentru l-iu Februar.

P. 296, r. 1 de sus: Atanasie, in loc de Anastasie.

P. 305, nota 5. Articolul lui Pargoire e in anul 190.9 din t Echos d'Orient».

Voi. II, p. 85, r. 2 i 6-7 de sus: episcopul de Roman e in cazul in-

tâiu Ghedeon, in al doilea Ioanichie.

P. 266, r. 17 de jos : 1860, pentru 1862.

P. 237, r. 2-9 de sus : Dimitrie Radu, pentru loan Radu.
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ERATA
LA LISTA EPISCOPILOR I MITROPOLIILOR.

Episcopia de Severin, cetete : (Transalpina) ; r. 1 de jos : (a/tal ?).

Episcopia Argeului. Richer pentru Richter. ?, 1505 pentru : Andrei,

1505.

P. 330, la Varlaam —26 April 1670.

• 331 la Dionisie Lupu : înlocuit Ianuar 1823.
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TABLA NUMELOR
KEDACTATA DK

d. D. MUNTEANU-RÂMNIC.
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A.

Aaron, Teodor (negustor din

Sibiiu), II, 216.

Abrami (loan, predicator), 11,

52-3.

Acachie, egumen de Putnp, 105.

Academia Mihilean, II, 259-

60.

«Academia Moghilo - Zoboros-

ian» (coala lui Petru Mo-

vil), II, 141.

«Acaftisteriu» de Dosofteiu Mi-

tropolitul Moldovei, 301.

Acaftistul lui Petru Movil,

293.

Acaftistul Maicii Domnului,

1742, II, 110, n. 5.

Acaftistul din 1763 i 1774, II,

139.

Acaftistul din 1784, II, 155.

Acaftistul lui Klein, din 1786,

II, 216.

Acaftistul lui Klein, din 1801

(i «Rogationi de sera» din

1779), II, 204 n. 2. 218.

Acaftistul Sf. Cruci, 1802, II,

218.

Acaftistul din 1807, II, 229.

Acaftistul din Sibiiu, 1821, II,

230.

Acatiu, principe al Ardealului.

V. Barcsai (Acatiu).

Achirie, protopopul din Ini-

doara, 172.

Acolutia din 1736 a lui Da-

ponte, II, 111.

Adamovici ( pi?cop), 11, 210.

«Adevrata mingiiere», 1761,

II, 139.

Adrianopol (Mitropolia din),

212, 413.

«Adunare de multe învturi»,

din 1747, II, 169.

«Adunare de rugciuni», de

t. Bosie, 1751, II, 161.

«Adunare de dogme», 1816,

II, 238.

«Adunarea cuvintelor celor

pentru ascultare», Neam,
1817, II, 166 n. 4.

«Adunarea dogmelor», 1819,

II, 231.

«Adunarea cuvintelor», de Pai-

sie Veliciovscbi, II, 231.

«Adunarea de rugciuni*, de

Nicolae popa din Câmpeni,

II. 214 n. 5.

Agafton, episcop de Roman,

187, 235, 240 n. 3, 423.
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378 ISTORIA BISERICII ROMANETI

Agaftoa Ru*ul (întemeietorul

schitului Vorona
;

paisian),

II, 187.

Agattoa, Mitropolitul Moldo-

vei (?), 201 i n. 1.

Agallianos (Teodor, teolog),

4M.
Agapia (mnstire), 201-2, 238

;

11,81,180-7,279,317. Egu-

meni. V. Antonie.

«Agapit i Dorofteiu», (de Petru

Movil), 293-4.

«Aghiazmatariu» de Veniamin

Costachi, II 240.

Aiud (ca centru calvin), 272;

II, 19.

Alani (Români), 19.

Alaric, 9.

Alba-Iulia (Mitropolia din), V.

Bâlgrad i la ipiscopi i Mi-

tropolii, dup list.

Alba-Iulia (coala calvin din),

302.

«Alctuire inaurit» (trad. de

Toma Car Logoftul), 1771

;

II, 170.

Aldobrandini (legat papal), 190.

«Alegere de rugciuni din Psal-

tire» (de Iosif al Argeului),

II, 219.

Alexandrei (fiul lui Roman al

II-lea), 71-2, 83.

Alexandria (Patriarhia de), II,

01, 286. V. Atanasie, Lu-

caris (Chirii).

«Alexandria» din 1796, II, 193.

Alexandru Dasclul (polon, din

Braov), Ii, 153 i n. 2.

Alexandru Teodorovici (Teo-

dori; preot), II, 291.

Alexandru, ar bulgresc, 20,

32.

Alexandru (fiul lui tefan-cel-

Mare), 96.

Alexandru-Vod, Aldea, 82.

Alexandru-Vod al lui Basarab,

20-3, 29, 36, 49.

Alexandru -c<l- Bun. 48, 52r

60-3, 65-6, (38-72, 74-5,

89. 91, 95, 97, 108; II, 83,

V. i Ana (D >amna).

Alexandru-Vod Coconul, fiul

lui K-ulu Mihnea, 226 i n.

I, 247, 249, 253, 263, 271,

279.

Alexandru - Vod Ghica, II,

154-5, 252, 268, 283, 289.

Alexandru-Vod llia, 31 n. 2,

251-2, 260 265, 275, 279,

281, 305 6

Alexandru-Vod Ipsilanti, 11,

65, 151, 188, 190, 193.

Alexandru-Vod Lpuneajiu,
90, 93, 105, 107-9, 118,

157-8, 160-2, 167-8 d, 1,

169, 179, 187, 189, 198, 201,

255, 261 ; II, 75.

Alexandru-Vod Mircea, 138,

140-1, 143, 146-7, 180.

Alexandru-Vod Movil, 231,

243.

Alexandru-Vod Moruzi, II,

146, 187, 192.

Alexand ru-Vodâ Mavrocordat,

II, 193, 195.

Alexandru-Vod Suu, II, 234.

Alexie Co/nnenul (împrat),

II, 6.

Alexie arul, 315, 356-8 ; II, 4&.

Altxi Ion (scriitor), II, 297.
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TABLA NUMELOR 379

«Alfavita» din 1783 (tiprit),

II, 206.

«Alfavita sufleteasc» (de Di-

mitrie de Rostov; traducere

de Mihail Strilbichi, 1781)

;

II, 191.

«Alfavita sufleteasc» (1803),

II, 218.

Allatius Leon *

(teolog), 296,

415.

Alstedius ( Gatechismul lui ),

302.

Amasia (Mitropolia de), 49

;

II, 1U4.

Ambrosie (arhiereu rus din

Ecaterinoslav, vicariu de Mi-

tropolit al Moldovei), II, 194.

Amfilohie, episcop de Hotin,

scriitor, II, 175, 196.

Amfilohie, episcop de Rdui,
235 i n. 4, 423.

Ana, Doamna lui Alexandru-

cei-Bun, 61-2, 67-8, 97.

Anania, egumen de Bistria 251.

Anania, Mitropolit muntean,

144 i n. 8.

Anastasia, fiica lui Lateu-Vod,
69, 90.

Anastasia, Doamna, mama lui

Alexandru-cel-Bun, 89-90.

Anastasia, Doamna, mama lui

Alexandru Lpuneanu, 157.

Anastasia,Doamna lui Gheorghe

Duca-Vod, II, 74, 80, 177,

190.

Anastasie Crimca, Mitropolitul

Moldovei, 217, 238-9 n. 4

240-1 n. 2, 242-4, 247, 250,

260, 264-6, 304

Anastasie (Mitropolitul Moldo-

vei, supt Ioan-Vod cel Cum-
plit, 187, 189-90.

Anastasie, egumen de Galata,

238.

Anastasie, egumen de Moldo-

vita, 84'.

Anastasie, episcop de Rdui,
238 9.

Anastasie, episcop de Roman
i Mitropolit, 158.

Anastasie II, episcop de Roman,

316, 356, 388.

Anastasie, episcop de Vad, 110.

«Anastasie Sinaitub, traducere

de Samuil Klein, II, 213.

«Anastasimatariu» de Mcar ie,

dasclul de cînlri, II, 235.

«Anastasimatariul» lui Anton

Pan, II, 271.

Anchial (ora), 149.

Andreiu Wasilo din Cracovia,

(episcop catolic de Siretiu),

34, 113.

Andreiu din Creta (Viata lui),

II, 92.

Andreian (Seminariul), II, 302.

Andrian, clugr de la R-
dui, II, 88.

Andriana ( soia lui erhan
Cantacuzino Vornicul), II, 64.

Andriano de la Argyrokastron

(mnstire), 389.

Andronie, egumenul de Verbila,

139.

Anghelina, fata lui Neagoe-

Vod, 130.

Aninoasa (mnstire), 141.

Aninoasa (sat; danie), 132.

«Ahtifoanele»lui Nichifor Xan-

topulo (1816), II, 231.

«Antifoanele», 1817, II, 238.
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380 ISTORIA BISERICII ROMANETI

«Antihristul» din 1703 (tradu-

cere de preotul Radu dela

Treisfetitele), II, 108.

Antim, patriarh de Ierusalim,

II, 239 n. 4.

Antim (Mitropolit, fost Daniil

Critopolos), 30, 35, 38-9 i
n. 5, 57.

Antim Ivireanul, Mitropolit, II,

4n. 1, 5,6, 8,11, 15, 47-8,

50-1 n. 2, 52-6, 65, 88, 101,

103, 109, 111, 114-5.

Antim (mnstirea, in Bucu-

reti), II, 109, 250.

Antim (episcopul de Drtstra),

II, 227.

Antim, arhimandrit grec, 295.

Antim, arhimandrit de Sinai,

II, 61.

Antim Creul, egumen de Di-

sericani, II, 92.

Antim, egumen de Humor, II,

176.

Antioh-Vod Cantemir, II, 7,

76, 78, 80, 87, 89, 93.

Antiohia (Patriarhia de), II, 61.

«Antirisis», de Gherontiei Gri-

gore (Paisieni), II, 238.

«Antirisis», de Nectarie Pa-

triarhul (1682), 411.

«Antologhiub din 1628, 297.

«Antologhion» slavon, de Mel-

hisedec de Câmpulung, 300.

«Antologhion»,de Petru Movil,

293.

«Antologhiub din 1697, II, 5.

«Antologhiub dinl705.II 101.

« Antologhion» din 172(5, II, 115.

«Antologhiub din 1737 i cel

din 1745, II 111, 114.

«Antologhiub din 1752 i cel

din 1766, II, 151.

«Antologhion» din 1756, 11,160.

«Antologhion» din 1777, II, 154

«Antologhiub din 17&5, II, 1<H.

«Antologhiub din 1800, II, 219-

20.

«Antologhiub din 1834, II, 240.

«Antologhiub de Macarie das-

clul de cîntri, II, 235 n. 5.

Antonie, patriarh de Ohrida,

150.

Antonie, Mitropolit al Moldovri,

II, 83-4, 94-6, 115, 163.

Antonie Becich, episcop ca-

tolic de Nicopole, II, 56.

Antonie tefani, episcop de

Nicopole, 411.

Antonie, egumen de Arapi»,

II, 89.

Antonie, egumen de Humor,

II, 178.

Antonie, egumen de Moldo-

via, 337.

Antonie, egumen de Putna, IL,

163, 176, 194.

Antonie, egumen de Raca,
II, 186.

Antonie, egumen de Sucevia.

II, 178.

Antonie, Vldic grec supt

Radu Mihnea, 254.

Antonie-Vod din Popeti, 285,

376; II, 48, 60.

Antonie-Vod Tiuset, 392; II.

73, 80.

Apaffy (Mihail, principele : I-îu

i al 11-lea), 347 i n. 1, 354.

361-3, 3659, 381, ;*84-5,

417; II, 20.
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TABLA NUMELOR 381

«Apantisma», de Mitropolitul

Veniamio, II, 240.

«Apocalipsul» (1816), II, 230.

«Apologia contra celor fr de

Dumntzeu», trad. de Ghe-

rontie, II, 201.

«Apologhia» lui Dimitrie de

Rostov, trad. de Veniamin

Costachi, II, 223.

«Apologhia» lui Dimitrie de

Rostov, tiprit de Nectarie

al Ungrovlahiel, II, 234.

«Apologhia* (1816), II, 231.

A por (comite), II, 29.

Apostol slavon, 1547, I, 140.

Apostolul lui Goresi (1563), I,

173.

Apostolul din 1610 (al Mitropo-

litului Anastasie), 241.

Apostol (ms. 1682), II, 92.

Apostolul din 1683. 402, 405.

Apostol slavon din 1704, II, 9,

108.

Apostolul din 1731, II, 113.

Apostolul de Buzu, 1743, II,

110 n. 5, 114.

Apostolul din 1747, II, 114 n. 3.

Apostolul din 1756, II, 160.

Apostolul din 1764 i cele din

1774, 1784; II, 153.

Apostolul din 1767, II, 139

Apostolul din 1791 (Strilbitchi),

II, 192.

Apostolul din 1794, II, 230 n. 2.

Apostolul din 1804, II, 196.

Apostolul din 1851, I, 250.

Apostolachi (schitul), II, 62.

Arad (episcopia i seminariul),

II, 128 9, 258, 299-301, .303-4

n. 1.

«Artarea Credinei Ortodoxe»,

1715, II, 47.

Arbure (biserica din), 104.

Arbure (Luca, Hatmanul), 104.

Arcadie Ciupercovici, Mitropo-

lit, II, 305.

Arge (episcopatul de), 20, 22,

26, 28-9, 31, 33, 273-4 n.

2; II, 200, 261.

Arge, (episcopia latin de), 58 r

100.

Argf (mnstire), 129-32,

282-3, 376; II, 63 n. 2,65,

<Î8, 130, 136, 200, 252.

Arghira, solia lui Radu Mih-

nea, 247.

Arhanghelul (schit), 11,61.

«Arhieraticou», din 1777, II,

•139.

Arhimandritul (biseric in Bu-

cureti), II, 59.

Aritmetici din 1782 i 1795,

II, 206.

Armeniu (protopopie înArdeal),

383 ; II, 17.

Arnota (mnstire), 288, 376-7;

II, 64, 104-5, 250.

Aron-Vod, Domnul Moldovei,

•183, 199, 201 i n. 4, 202

i n. 1,203, 237, 264, 317;

II, 89.

Aron-Vod (mnstire), 264.

Arpaul (in Fgra; mns-
tire), II, 130.

Arsengo (Ieronim, episcop ca-

tolic), 191, 195, 206.

Arsenie, (duhovnicul Episcopu-

lui sârb de Arad), II, 128-9.

Artimon, rgumen de Solea, II,

178.
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Arva (inut vecin cu Maramu-

rul), 51, 223.

Asachi (Gh.), II, 233, 256, 259.

Atanasie, patriarh de Alexan-

dria, H, 169.

Atanasie Patelaros, Patriarhul

Constantinopolului, 296,

314-5 i n. 1, 316.

Atanasie (patriarh de Antiohia),

II, 10, 11, 57.

Atanasie Risea, patriarh de

Ohrida, 148.

Atanasie Angliei, Mitropolitul

Unirii, 222 n. 1 ; II, 3, 12,

16 i n. 4, 17, 19, 24-6, 28,

. 32-4, 36-7, 46, 125.

Atanasie, Mitropolit muntean,

276 n. 2.

Atanasie, Mitropolit de Iconiu,

359.

Atanasie, episcop, sol în Ar-

deal, 144.

Atanasie, episcop de Buzu,

445, 151.

Atanasie Krup*ki, episcop în

Maramur, 225 6.

Atanasie Mironescu, episcop de

Râmnic i Primat al Româ-

niei, II, 241, 268.

Atanasie, episcop de Roman i
Mitropolit, 244, 266, 304.

Atanasie episcop de Roman,

(1724), II, 185.

Atanasie, episcop de Roman i
Râmnic (1873), II, 272 3.

Atanasie, episcop de Severin,

39.

Atanasie, episcop de Sivas

(1860), II, 309 n. 2.

Atanasie, episcop de Silistra, II,

6 10.

Atanasie, episcop Troados (uce-

nicul MitropolituluiVeniamin),

II, 247.

Atanasie, egumen de Bistria.

239.

Atanasie, egumen de Drago-

mirna, II, 90.

Atanasie Grecul, egumen d*

Hangu, II, 90.

Atanasie de Pros, II, 201, 230.

Atanasie Rednic (Vldic unit),

13940 ; II, 202-3.

Atanasievici (Gonstantin, preot-

tipograf, II, 151.

Atanasievici (Ieremia tipogra-

ful), II, 113.

Athyra, 65.

Atos, 38, 40-1, 87, 115, 117-9,

125, 127, 259, 296 ; II, 6, 183.

Augustin (Sf.,de Hippona),391.

Augustin (episcop calvin al Ro-

mânilor ardeleni), 229.

Augustini : Toma de Nympti,

episcop latin în Moldova, 17.

Aurelie (preotul, ajutorul epis-

copului Ioan de Maramur),
234.

Autocefalia Bisericii Române,

II, 314.

Auxentie, episcopul Durosto-

rului, 8.

Auxentie Mitropolitul Sofiei

(1682), 413; II, 5, 10, 12.'

Averchie de Berrhoea, 290.

Avignon, 20, 63.

Avram, episcop în Bihor, 330.

Avram (protopop), II, 24.
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Avramie, episcop de Stagai,

259.

Avrig (protopopie), II, 20.

Axiopolis, 5 n. 1.

Azov (cetate), II, 49.

Azov (episcopie), 397.

B.

Babele (schit), 114, 286.

Bbeni (schit), II, 61.

Babin (mnstire), II, 177 n. 9

Bacâiu (protopopia de), II, 20.

Bacu (biserica lui Alexandru,

fiul lui tefan-cel-Mare),96.

Bacu (biserica catolic), 167,

191, 207, 407.

Bacov (Ioan, sculptor rus), 399.

Bdui (biseric lâng R-
dui), 95.

Badea Clucerul (ctitor), 142.

Bdeti (moie a bisericii din

Câmpulupg), 31 n. 2.

Baia, 61-2, 64, 66-7, 71, 74,

95, 100, 108. (Biserica ca-

tolic), 167, 207.

Baia-de-Aram (schit), II, 62.

Baia-de-Cri (protopopie), II,

20.

Baia-Mare (protopopie) II, 21.

Blceanu(ctitor la Sf.Gheorghe

Vechiu), 285 n. 4.

Balamucii (schit), II, 61.

Balaa, Doamna lui Constantin-

Vod Cârnul, 283 288; II, 65.

Balaa, nora lui Brâncoveanu-

Vod, II, 11, 66.

Blescu (Nicolae, profesor),

II, 268-9.

Bale sau Bali (Voevod), 51,

224.

Blgrad (biserica catolic), 220;

(mnstirea), 302, 352; II,

29-30, 142. V. i Alba-Iulia.

Blgrad(Mitropolia Ardealului),

82, 123, 218, 220-3, 227-8,

232, 326-7, 331, 348, 360,

362-3, 368, 376, 384-5 ; II, 19,

21,35 37, 40,46,109.

Blgrad (protopopia de), 367,

370 ; II, 20.

Balica (Hatmanul), 262.

Blineti (biserica lui Tutu,
Logoftul), 98 i n. 3.

Balogh (teolog în Ardeal), II,

125.

Balomiri (protopopia din), II,

130.

Bal (Teodor, Caimacam), II,

281.

Balta-Liman, (Convenia dela),

II, 287.

Blteni (biserica din Ilfov), 289.

Bandini (scriitor i misionariu

catolic), 408.

BânfFy (guvernator ardelean),

417 ; II, 33, 216.

Bnila (sat), 90.

Banovei (Craioveti), 121.

Baranyi (Iezuit), 418-20; II,

16,31.

Barbovschi (Teodosie, Mitropo-

lii), 196. V. i Teodosie.
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Barbu (mnstire), II, 60.

Barbu Banul, 286.

Barbu, fiu al Vornicului Neagoe

Craiovescul, 119-21, 125.

Barcsai (Acaiu, principe), 302,

331, 347-8, 351-4, 362, 367,

393.

Barila, bunicul lui Dosofteiu

Mitropolitul, 387. .

Bari (Gheorghe), II, 291.

Bârladnid, 19 n. 1.

Barnovschi (biserica lui, din

Iai), 265, 270; II, 89.

BSrnuf (Simion), II, 289, 291,

293, 298.

Baronius (Analele, traducere

de telan, preotul din Braov)
*

II, 141.

Bârsei (ara), 15. .

Bart (Petru, tipograf sas), II,

217, 220.

Basarab, întâiul Domn mun-
tean, 17, 20.

Basarab-cel-Btrâo, 59.

Basarab-cel-Tânr, 113, 120,

125 n. 1, 126 n. 3, 133.

Bseti (protopopie), II, 20.

«Basilica», 6.

Baot (Ptraco, ctitor), II, 91.

Basta (general), 225, 227-8.

Bâthory (Andreiu), 222.

Bâthory (Gristofor), 181, 183.

Bâthory (Gabriel), 226, 229,

250.

Bâthory Sigismund, 183 4, 203,

218-22, 234.

Bâthory (tefan), 178-80.

Becicherechi Mihai (tipograf

. bnean), II, 112.

Beck, eful administraiei fon-

dului religionar din Bucovina,

II> 178. i

Beghi (protopopie), II, 17.

Beiu (biserica din), II, 38-9,

Beiu (protopopia din), II, 128;

(gimnaziul din), II, 289.

Bela (regele), 16.

Beldy (nobil uogur), 389. i

Belgrad (Mitropolia sârbeasc),
j

II, 105-6, 112.

«Beiizariu», traducere de Klein

din Marmontel, II, 215 n. 5.

Benedict, episcopul de Severin,

59, 76.

Benescu (Iiie, profesor), IIy i

271.

Benkner Ioan (judele Brao-
vului), 170-3, 182.

Benko (erudit), II, 204.

Berânda (fraii i Dicionarul!

lor), 293.

Berea (mnstire), II, 63.

Bereg (inut lâng* Maramu-
r), 51, 223.

Berhomete (protopopia), II, 179.

Berivoiu (protopopia), II, 20,

Bernard, episcop al Milcovu-

lui, 17.

Bernardini (Misionari catolici),

193.

Besborodco (guvernatorul

Principatelor), II, 192.

Beimbac (sat), II, 38.

Beteleiu (schit), II, 62.

Betleem (episcopia i mns-
tirea), 378; II, 57.

Bethlen (Gâbor, principe), 350.

Bethlen (Ioan, istoric), 347.

Bethlen (tefan, principele Ar-

dealului), 229, 231, 233.
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Berrhoea (Averchie de), 290.

Bezdin (mnstire), II, 300.

Bia (vicariat unit in Ardeal),

II, 125.

Bialogrod (Mitropolie), 11,94-5.

Bibescu-Vod, 45; II, 250,286.

Biblia in limba gotic, 8.

Biblia slavon din 1581, 203.

Biblia din 1688, 213, 401 n. 1,

402, 405 ; II, 255.

Biblia lui Klein (1786), II, 213,

255.

Biblia dela Petersburg, II, 255.

Biblia lui Ghesarie de Buzu,

II, 255.

«Biblion kalumenon Eklogion»

(1663), 395 n. 2.

Biblion Historikon (1631), I,

253.

Bicsad (mnstire), II, 21.

Bihor (Biserica româneasc

din), 229.

Bihor (Avram, episcop în), 330.

Bili (diacon în cheia), 271.

BiograGile arhiereilor sârbi, de

Sinesie de Arad (1761), II,

136.

Biro :David, Piaristul, tipograf),

II, 139.

«Biscupuh, episcopul catolic,

72.

«Biserica Ortodox Român»,
revist bisericeasc, II, 316.

Bisericani (mnstire), 96, 232,

271-2, 394; 11,89,91-2,165,

186.

Bisericani (Antim Creul, egu-

men de), II, 92.

Bislra (biserica i protopopia),

329; II, 17.

Bistria (biserica româneasc

i protopopia din), 229 ; II,

17. (oraul) 22, 110, 202,

219, 231-2, 351-2.

Bistria (mnstire din Mol-

dova), 48, 53, 68, 71, 73, 82,

91-2, 94, 97, 107, 237, 267,

271, 304 n. 2, 325; II,

76, 89.

Bistria (Atanasie, egumen de),

239.

Bistria (mnstirea din Ol-

tenia), 120, 124-5, 152, 252,

261, 288, 376 n. 2, 377;

II, 5, 64, 104, 106, 150, 152,

204.

Bistria (Anania, egumen de),

251.

Blaj (episcopia i tipografia),

222; II, 125, 138,171,229.

(Protopopia), II, 17. (colilei
Seminariul), II, 140, 289-90.

Blajovschi (Vldic de Mara-

mur), II, 126 i n. 1.

Blandrata (favoritul lui Ioan Si-

gismund al Ardealului), 166.

Bobulescu (episcopul Iosif), ^
n. 1.

Bocskai (tefan, prinul), 227-8.

Boerescul (Zaharia, profesor),

II, 269.

Bogdan-Vod l-iu, 69, 89.

Bogdan al II-lea, 52, 81-2, 84,

89, 95, 103, 105.

Bogdan al IlI-lea, 94, 117, 121,

155, 100.

Bogdan, fiul lui Alexandru L-
puneanu, 192.

Bogdan Voevod (pretendent în

ara-Komâneasc), 151.
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Bogdan (boier moldovean, cum-

natul lui Radu -cel -Mare),

119, 126.

Bogdana (mnstire), II, 89.

Boghici (fraii, tipografi), II,

218, 230.

Bogomil i bogomilism, 76.

«Bogoslovia», de Macarie de

Bistria, II, 171.

Boiagi (scriitor), II, 291.

Bojinca (Damaschin),II, 258-60,

268.

Bonnicio (Pavel), 407.

Boris (arul), 11.

Bora (biserica din), 328.

Borzeti (Ivserica din), 96, 104.

Bosie (tefan), II, 161.

Bozen (biserica Franciscanilor

din), 196-7, 235.

Bozianu (C, jurisconsult), II,

310.

Bradul (schit), II, 62.

Brila (episcopie : Proilav), 19,

316. V. i Proilav.

Briloiu (Dosofteiu, clugr),
II, 634, 107.

Briloiu (familia), II, &3.

Bran (protopopie), IJ, 303.

Brâncoveanu (Grigore, ctitor

la Braov), II, 234.

Brâncoveni (mnstire), 120,

287 ; II, 64, 105.

Brancovici (Gheorghe, Despo-

tul), 82, 348, 350-1, :*60 i
n. 3, 362-3, 365 i n. 3,

367-8 i n. 3, 369-70, 407.

Brancovici (familia), 113, 121-3,

n. 1, 369, 424.

Braov (biserica neagr), 26.

(tipograGa din), 301. (An-

drtij, dascl la), II, 161 n. 1.

Bracaia (mnstire în Lem-
berg), 294, 308-9 a. 2.

Brtianu (familia), 29.

Braul (Voevod muntean), 151.

Brebu (mnstire), 287.

Brezoianu (boier), 53.

Brezoianu (jurisconsult), 11,310.

Bruckenthal (Instituia, in Si-

biiu), II, 299.

Brui (Cpitan de Lâpuna),
190, 193. 195.

Brzesk, 203, 204.

Buccow (general), II, 435.

Bucoavn din 1699 (Ardeal),

II, 20.

Bucoavn din 1726, II, 442.

Bucoavn, de Macarie de Bis-

tria, II, 171.

Bucoavna româno-germanâ din

1783 (i 1788, 1795), II, 206.

Bucoavna din 1850, a lui Moise

JUilea, II, 290.

Bucov (biserica din), II, 66.

Bucov (mnstire), 142, 215

;

U, 62, 270.

Bucovina (Mitropolia din), II,

301, 304.

Bucnescu (Sandu, epitropul

mnstirii Sf. Pantelimon),

II, 148.

Bucaai (biserica din), 142.

Bucureti (Seminariul Central >,

II, 263, 268, 272. (Mitropolia ),

288, 382, II, 67, 90. (tipo-

graiia din), 410, 411, 413.

(Arhiepiscopia catolic din),

II, 314 5.

Bucureti (Arhimandritul, bi-

seric în), II, 59.

Bucvariul din 1781, II, 206.
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Bucvariul rusesc din 1794, II,

193.

Buda (episcopia sârbeasc din),

II, 135-6, 142.

Buda (tiDografia din), II, 218,

228, 229-30, 235.

Budai (Aron, fratele lui Budai-

Deleanu), II, 210-1.

Budai (Ioan-, Deleanu), II, 211.

Budi (sat), 233.

Buhu (Ghecrghe), II, 280.

Buhu (Dimitrie), II, 74, 91.

Buia (moie), 220.

Buicliu (lorga, autorul ziarului

campaniei în Morea), II, 168.

Bujoreni (sat), 151.

Bulgaria (Alexandru, ar),

20, 32.

Bulgaris (Evghenie), II, 240.

Buliga (Lupu, Aga), 282.

Buliga (schit), 282.

Bunea (Augustin, canonic), II,

297.

Bunea (mnstire), 289.

Burdujeni (mnstire), 389

;

II, 312.

Butnariu (Mihail), II, 298.

Butoiul (schit), II, 52.

Buzu (episcopia i tipografie),

131, 135-6 n. 1, 141, 144,

151-2, 284 ; II, 7, 12. (semi-

nariul), II, 255, 270-1. (bi-

serica Banu), II, 64, 152.

Buzetii (familia), 142, 263-4;

II, 60.

Buzinca (Dimitrie Stolnicul),

283.

c.

Cbeti (protopopia de), II, 128.

Cacavela (dasclul Ieremia),

11,7.

Caffa, 99.

Cahul, 237.

Clata (protopopie), II, 17.

«Cltorie la Pmântul Sfânt»

(1875), de N. Scriban, II,

261.

Calafendeti, 90.

Galbor (protopopie), II, 20.

Cldruani (mnstire), 286,

376 ; II, 63, 187-8, 228, 253,

283.

Calendariul lui Sebastos Kyme-

nites, 413.

Calendariu slavon, II, 116.

Calendariu românesc (Întâiul

tiprit, Braov), II, 116.

Calendariu pe 1785 (Strilbifr.

chi), II, 192.

Calendariul din 1794, II, 196.

Calendariul lui Klein, II, 218.

Calendariul (chestiunea -ui), II,

313.

Caliani (prelat unit), II, 131,

202.

Climneti(mn8tire), 47.57.

Climneti (ostrovul), 129.

Clin (protopopie), II, 17.

Clineti (biserica din), 289.
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Calinic, Patriarhul Constani-

nopolului, II, 34.

Calinic Miclescu, Mitropolit, II,

247, 309, 312-3.

Calinic, episcop de Râmnic

(1847), II, 250-1, 254, 270,

287, 309, 312.

«Calist Catafighiotub, II, 92.

«Calist», de Macarie de Bis-

. tria, II, 171.

Calist, Patriarh de Constanti-

• -- nopol, 293.

Calist, episcop de Roman, 70,

84.

CaHstrat, episcop necunoscut,

106.

Calistrat, egumen de Humor,

II, 173.

Calistru, episcop de Hui, 392.

Calistru, egumen de Putna, II,

89, 16J, 163.

Calistru, egumen de Vorone,

II, 89.

Ciugreni, 286.

Caloiarii Pater, II, 32.

Cluiu (mnstire), 40 n. 1, 142

i n. 7 ; II, 60, 106, 187, 263.

Camenita (episcopatul de), 62,

192.

Camillis (d<% episcop maramu-
rean), II, 26, 129, 171.

Câmpeanu (profesor ardelean),

II, 260.

Campofranco (Bonaventiua de,

Conventual), 408.

Câmpulung (biserica catolic

din), 408.

Câmpulung (mnstire i tipo-

grafie), 27, 297-8, 376-7 ; II,

64, 246. (Andreii?, jude), 410.

(Cloterul). V. CloteruL
(Dionisie egumen). V. Dio-

nisie.

Câmpulungul Moldovenesc (vi-

cariatul de), II, 179.

Câmpulungul Moldovenesc (o-

raul), 16, 25 6, 30-1, 33y
38, 282.

Câmpulungul Rusesc (vicaria-

tul de), II, 179.
.

Canisius (Iezuit), 418.

Canoanele lui Mateiu Vlaslaris,

318.

«Canon pe scurt», de Petru

Movil, 293.

«Canoanele Sfintelor Soboar»r

de Ioan Bob, II, 215.

«Canonul Sf. Spiridon», 1750,

II, 116.

«Canonul la pavecerni», tl-

mcire de Vartolomeiu Ma-
zre anu, II, 165.

Cânta (Ioan, cronicarul), II, 265.

Cantacuzino (familia), 280, 359,

361, 374-6; II, 51-2, 61.

Cantacuzino (Constantin Postel-

nicul), 289, 295, 374, 376-7,

393, 402 ; II, 51.

Cantacuzino (Constantin Stol-

nicul), 11,4,47, 51, 56 n. 6,

66. 402, 410.

Cantacuzino (Drghici), 374.

Cantacuzino (Ilie), II, 96.

Cantacuzino (Iordachi), 108,

401-2 ; II, 91, 103.

Cantacuzino (Mateiu, Ag), 380.

Cantacuzino (Minai, aitano-

glu), 149-0.

Cantacuzino (Mihai, Sptar), II,

6ti, 148, 269.
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Cantacuzino erbaD, Vornic i
Andriana, soia lui, II, 64.

Cantacuzino (Toma), II, 66,

91, 93.

Canlemir (Dimitrie). V. Dimi-

trie-Vod.

«Capete Lucrtoare», de Ni-

chita Stathat, II, 189.

«Capete de Porunc», 4714,

II, 55.

«Capete de Porunc», 1775, II,

169 n. 2.

Caplea, sora lui Radu-cel-Mare,

119, 122, 126, 215.

Cpotetilor (codrul), 24.

Cpriana (mnstire),. 118; II,

89.

Capua (Anibal de, cardinal),

190.

Car (Toma, Logoft, tradu-

ctor), II, 170 i n. 1.

Caracal (mnstire de la Atos),

317.

Caraciu (Vistier, ctitor), 138.

Caramzin (scriitor), II, 281.

Caransebe (Biserica calvin

romaneasc), 234, 326, 330.

Caransebe ( episcopia orto-

dox), II, 301-4, 326.

Caransebe (protopopia de),171.

Caransebe (Seminariul din),

II, 303.

«Crarea pe scurt» (1683), 385.

Carcalechi (Z., tipograful), II,

291.

Careiu (parohie), II, 21.

Cariofil (loan, Logoft al Pa-

triarhiei Conslantinopolului),

413-5; II, 4, 13, 15.

Carlov (Patriarhia de), II, 17,

134,5, 142, 152,178-9^230,

264, 299-301.

Carol l-iu (rege), II, 313-5.

«Carte de suflet folositoare», de

Macarie de Bistria, II, 171*

«Carte folositoare de suflet»,

1794, retiprit ia 1799 i
1800, II, 199.

«Carte foarte folositoare de su*

flet», de Calinic de Rimnic,

II, 251.

«Carte folositoare de suflet»,

1819, II, 231.

«Carte folositoare», de Mitropo-

litul Veniamin Costachi, II,

240.

«Carte sau lumin» 1699, II, 7.

«Carte sau lumin, cu dreapte

dovediri» (1760), II, 170-1.

«Carte româneasc de înv-
tur de la pravilele împ-
rteti», din 1648, 322.

«Cartea schimbrii» (de Dosof-

teiu al Ierusalimului), 1692*

1699, 415.

«Cartea dragostei», 1698, 416.

«Cartea bucuriei», 1705, 416.

«Carte pastoral», 1760, II, 139;

«Cartea de religia i obiceiurile

Turcilor», de Cotore, II, 214.

«Cri ale minunilor», de Petru

Movil, 294

«Cri de învturi creti-

neti», 1807, II, 229.

«Crticic împotriva Latinilor»,

de Matei din Pogoniane, 252.

«Crticic îndemnatec»,1819,

II, 231.

Casa Bisericii, II, 316, 318.

Cscioarele (schit), II, 62.
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Cain (mnstire), 317, 356;

II, 75, 81, 89.

Câlegi, 7.

Ca {a (protopopie), II, 17.

cCataGghiotul» («Calist», lu-

crare paisian), II, 189.

Ctlina (Doamna), 115.

Catargiu (Filip), II, 166.

Catargiu (Lascar), II, 308.

Catavasierul din 1724, II, 110.

Catavasierui din 1734, II, 114.

Catavasierul din 1742, II, 110

n. 5.

Catavasierul românesc din R-
dui (1744), II, 116.

Catavasierul din 1747, II, 144

n. 3.

Catavasierul din 1750, II, 114

n. 3.

Catavasierul din 1753, II, 151.

Catavasierul din 1768, II, 153.

Catavasierul din 1769 i 1777,

II, 139.

Catavasierul din 1778, II, 160.

Catavasierul din 1781, II, 154.

Catavasierul din 1784, II, 155.

Catavasierul din 1787-8, II, 161.

Catavasierul din 1788 (Stril-

bichi), II, 192.

Catavasierul din 1792, II, 192,

194.

Catavasierul din 1793, II, 156.

Catehismul luteran, 165-6, 170,

183.

Catehismul lui Chirii Lukaris,

303.

Catehismul lui Gh. Bui tul,1636,

410-1, 418.

Catehismul calvinesc (I *i II),

302-3 n. 1, 321, 325, 332-3

n. 2, 345.

Catehismul lui t. Fogarai

(1648), 330-1, 351.

Catehismul lui Vito Piluzio

(1677), 411.

Catehismul catolic din 1702,

II, 35.

Catehismul unit dinl709, II, 27.

Catehismul din 1726 (Mara-

mur), II, 22.

Catehismul lui Petru Pavd
Aaron, 1753, II, 138.

Catehismul aceluiai Sn lati-

nete, 1757, II, 138.

Catehismul cel Mare al lui Sin-
eai, din 1780 (dela Buda), II,

205-6 n. 1.

Catehismul prescurtat al lui

incai, 1780, II, 206 n. 1.

Catehismul explicat de Mitro-

politul Veniamin, II, 240.

Catehismul din 1815, II, 229.

Catehismul din 1845, de Gavril

Munteanu, II, 271.

Catehismul ortodox din 1868,

de Melchisedec, II, 267.

Catihis, de NeoQt Seriban, II,

260.

Cattaro (episcopia de) II, 30 f.

Ctulescu (Veniamin, profesor),

II, 269.

Cuani (biserica din), II, 178

n. 4.

Cazanii (1580-1 ; Coresi), 146,

181 n. 4, 182-3.

Cazania lui Petru Movil, 293.

Cazania dela Blgrad (1640),

301, 319.
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Cazania lui Silvestru de Go-

vora (1642), 300

Cazania lui Varlaam Mitropo-

litul (1643), 319-20.

Cazania (1688, ms.), de tefan

ieromonahul dela Cozia, II,

154.

Cazania (lin 1732, II, 110, 115.

a Cazanii de prznuire», tradu-

cere de lanachi Postelnicul,

din llie Miniat, II, 111, 154,

169.'

Cazania din 1765i 1768, II. 154.

Cazania din 1769 (cu litere la-

tine i ortografie ungurea-

sc), II, 139.

Cazania lui Filaret, episcop de

Râmnic (1781), II, 155.

Cazaniile din 1790, de Eusta-

tieVici, II, 209.

Cazania dinViena, 1793, II, 230.

Cazania (Ghiriacodromion). lui

Dosofteiu Fiii tis, 1800, II,

156.

Cazimir (rege polon), 35, 37.

Ceahlu (mnstirea d»* pe),

271. V. Durau.

«Geale patru cri ale Bogos-

loviei», II, 189.

Ceaslor (1687), 386.

Ceaslovul biglot din 1702, II, 6.

Ceaslovul din 1703, II, 6.

Ceaslovul din 1715, II, 102, 108.

Ceaslovul din 1731, II, 110.

Ceaslovul lui Varlaam (1745),

II, 116.

Ceaslovul din 1747, II, 110 n. 5.

Ceaslovul din 1749, II, 110 ri. 5.

Ceaslovul moldovenesc din

1750, II, 116.

Ceaslovul din 1763 i 1777,

II, 160.

Ceaslovul din 1767 i 1778,

IIr 153-4.

Ceaslovul din 1779 i 1787,

II, 155.

Ceaslovul din 1784, II, 150.

Ceaslovul din 1792, II, 192.

Ceaslovul lui Strilbitchi (1792),

II, 194.

Ceaslovul din 1794, II, 193.

Ceaslovul din 1796, II, 156.

Ceaslovul din 1809, II, 218.

Ceaslovul basarabean (1815),

II, 227.

Ceaslovul Mare i Mic (1816),

din Moldova, II, 231.

«Cele trei mari virtui», 1699,

II, 6.

Ceremu$ (protopopii, II, 179.

Cernui, 6 n. 1, 69, 90-1;

II, 75.

Cernui (^pi^copia ortodox

din), II, 304 i urm.

Cernui (institutul de teologie

din), II, 264.

Cernui (protopopia de), II,

171.

Cernica (mnstirea), II, 187-8,

237, 251, 273, 283.

Gernigov (Mitropolia din — a

Cazacilor), II, 94.

Cernoievici. dinastie muntene-

grean, 124.

Gerven (Mitropolia de), 211.

Cesarea (Mitropolia). II, 46.

Cesarea Capadociei (Andrei de),

II, 109.

Cesarea Palestinei (A.nam>, e-

piscop de), II, 110, n. 5.
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Cetatea-Alb (cetatea i epis-

copia), 20, 37, 48-50 n. 3,

52-3, 62, 67, 100; IJ, 227.

Cetatea-de-Balt, 99, 110.

Cetatea Neamului, 24.

Cetuia (mnstirea), 382, 389,

n. 5, 390, 395, 412 ; II, 81,

89.

Ghalke (mnstire din Insulele

Principilor), 264, 317; II, 89.

Chalkedon, 10.

«Charles XII», trad. de Gher-

vasie clugrul din Iai, II,

191.

Charmenopulos, scriitor grec,

322.

Ghecragarion, trad. de Ghe-

rontie i Grigorie, II, 231.

Checragariul din 1814, II, 199

n. 3.

Cheia (mnstirea), II, 187,

283.

«Cheia înelesului» (1078), 399.

Chesarie, episcop de Buzu, II,

253 5, 270-1.

Chesarie, episcop de Râmnic,

II, 149-50 n. 4, 151 i n. 2,

3; 155-7, 167, 171, 190,199,

200, 213, 218-9, 245, 256.

Chesarie Sinadon, lociitor de

episcop de Roman, II, 247;

vicariu al Mitropoliei Moldo-

vei, II, 309.

Chiajna (Doamna), 141, 145,

150, 157, 173.

Chiev (Mitropolia, coala i ti-

pografia), 30, 50, 6-2-3, 81,

225, 290, 292 i n. 4. 294,

303, 305. 308-9. 311. 314;

II, 35, 94-6, 164, 166, 258.

278.

Chilandar (mnstire din Atos».

122, 128; II, 62, 121.

Chilia, 19-20, 64.

«China Supus», de N. Milescu

i Patriarhul Hrisant, 393-4.

Chioarul (cetatea), 51, 229;

II, 17.

Chios, 34.

Chipriana (mnstirea), IL 227.

Chiprovaci (biseric bulgrea-

sc catolic). II. 105.

Chiproviceni (Bulgari catolici

\

410.

Chiriac ieromonahul, lucrtor

tipograf (1682), 401.

Chiriac Râmniceanul, dela Câ-

luiu, II, 187.

Chiriacodromion din 1699 (Ar-

deal), II, 20, 109.

Chiriacodromion din 1801, II.

238.

Chiriacodromion al Mitropoli-

tului Veniamin (1811), 11,228.

Chiriacodromion din 1857, II,

250.

«Chirii de Alexandria» (lucrare

paisian), II, 189.

«Chirii de Ierusalim» (tradu-

cere de Klein), II, 213.

Chirii, episcop de Buzu. 251.

256-7.

Chirii. Mitropolit al Proilavu-

lui. II. ii25, 227 n. 3.

Chirii, egumen la Mihai-Vod,

II. 266.

Chirii, arhimandrit de Raca.

II. 186.
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Chirii opa, protopop de Ha-

eg, 214.

Chirii de Aciua (preot) II, 41.

Chirii* , protopop de Inidoara,

353.

Chirtop (meter), 120.

Chiselev (generalul), II, 281 2.

Chiinu (Mitropolia din), II,

227.

Chitoiu (protopopia de), II, 20.

Chiueti (protopopia de), II, 20.

Christacek (mnstirea ), II, 177

o. 9.

Chodkiewicz (Hatmanul), 292.

Ciceul, 51, 99, 110, 223.

Ciolanul (schit lâng Buzu),

II. 187, 253, 255, 283.

Ciorogârla (mnstire), II, 250.

Ciugolea (Sofronia), 318.

Ciupercovici ( Arcadie, Mitropo-

lit al Bucovinei), II, 1305.

Ciugud (sat), II, 3.

Cipariu (Timoteiu). II. 289-91.

293-4, 298.

Clara (Doamna lui Alexandru

Basarab). 21, 33, 45.

Clatia (mnstire), 315; II. 81.

Climent al XUea (Pap). II, 40.

Climent (Mitropolit de Adria-

nopol). II, 10. 12. 15.

Climent (episcop de Arge). II,

252. 250, 261. 287, 319.

Climent (episcop de Râmnic).

II. 114-5, 130. 147. 149. 151.

Climent (Nicolau, director al

Seminariului din Iai), II,

313.

Ciment (egumen de Bistri).

II. 107.

Glinceanu (Rducanu, tipograf),

II, 201, 271.

Clipa (preotul, din Vieovul-de-

Sus), U, 232.

Glocociov (mnstire), II, 62.

aCloterub din Câmpulung. 16,

25-6, 38.

Cluj (protopopia i biserica

din), II, 39, 41.

Cneajna (fiica lui Alexandru

Lpuneanu), 109.

Cobia (mnstirea), 142. 145,

Cobia (protopopia de), II, 20.

Codrul Iailor (mnstirea din),

389.

Codul Civil din 1865, II, 311.

Goeni (biseric din Arge), 375.

Colegiul Propagandei din Koma,

II, 57.

Colegiul germanic (din Roma),

II, 35.

Colegiul grecesc (din Roma). II,

35.

Gdegiul iliric (din Vienaj. II,

35.

Colbul pazmanian (dinViena),

II. 35, 203,

Colegiul unguresc (din Roma).

II. 35.

Colonia, 91.

Colea (biserica), II, 60.

Colun (protopopia de). II. 17.

Gomana (mnstirea lui Radu

erban), 252, 350-1. 424;

II, 61.

«Comentariu la Gramatica lui

Gâzi» (1768), de Neofit ie-

rodiaconul, II. 154.

Comli (protopopia). II. 20.
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Comnen (Nicolae Papadopulo),

410.

Cotnnenul Alexie (împrat),

II, 6.

«Comoara lui Damaschin Stu-

ditul» (1747), traducere de

Mihalcea Logoftul, U, 168.

Compania greceasc (din Bl-
grad), II, 30-2.

tCompendiu de drept canonic»

(1868), de aguna, II, 302.

Comuleu (Alexandru, misiona-

riu), 192, 194.

Conachi (Costachi), II, 281.

«Condica Sfânt», II, 263, 271.

Condica Soleai (de Vartolomeiu

Mzreanul), II, 165 n. 1.

«Confesiunile Sf. Augustin»,

traduse de Dioniie Romano,

II, 272.

aCongrua» (salariu preoesc de

la Stat, în Ungaria), II, 304.

Constantin-cel-Mare, 7.

Constantin al Xll-lea (împrat

bizantin), 81.

Constantin (prin de Ostrog),

203-4, 256.

Constantin Mânase (cronogra-

ful lui), 158.

Constantin (protopopul, locii-

tor dp Mitropolit al Moldo-

vei), 76.

Constantin (dascl slavon din

Muntenia), II, 172.

Constantin (preot husit), 75.

Constantin (fiul lui Rare), 157.

Constantin - Vod B a s a f a b

(Cârmii), 264, 282,288, 351,

353, 372-4, 378, 388; II,

48, 65.

Constantin-Vod B»-âncove*nu r

47, 114, 369, 372 3, 382,

400, 411, 414-6 ; II, 3, 5-6r

9-1 1 i n. o, 15, 19, 24. 30r

32, 34, 46, 48-9, 51-3. 63-8r

101, 103, 108, 148, 152, 156,

Constantin-Vod C a n t e m i rr

396, 399, 412 ; II, 80-1.

Constantin-Vod Duca, 414-5;

II, 139.

Constantin-Vod Ipstlanti, II.

225.

Constantin-Vod Mavrocordatr

II, 56-8, 60, 76, 83-6, 117,

141, 145, 157-8, 168.

Constantin-Vod Movil. 240r

243, 266, 291-2.

Constantin-Vod Moruzi, Ur

184, 194-5.

Constanfin-Vod Racovi, Ilr

116, 147-9, 184.

Constan tinopol (Patriarhia de)r

II, 3124.

Constituia din 1866, II, 313.

«Conii» {Conâones), de Klein r

II, 214.

Convenia dela Paris, II, 287r

310-1.

Copou (biseric din Iai), II, 74.

Corbea ( David,agent muntean)r

II, 32.

Corbea (Sevastian, nepotul lui

Toader), II, 93.

Corbea (Toader, traductor)r

II 93.

Cordeti (schitul din), II, 61.

Coresie Diaconul. 143. 145, 170r
172-3, 177, 180, 182-3, 196r

232, 256, 318, 333 5, 394.

Cornel (biserica din), 142.
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Corneli (canonicul unit), II,

211.

Corni (parohia catolic din), II,

240 n. 2.

Corniact (Constantin,vame din

Lemberg), 255.

Cornides (erudit), II, 204.

Cosu (protopopia dio), II, 21.

Cosovo (lupta dela), 41.

Costandie Filitis (episcop de

Buzu), II, 147, 234.

Costea (profesor ardelean la

Iai), II, 233, 257.

Costeni, 42.

Costeti (biserica din), 290.

Costeti (satul; danie), 217.

Costin (Nicolae, cronicar), 45.

Costin (familia), 24, 389, 396.

Coula (mnstire), II, 183, 264.

Cotlumuz (mnstirea grecea-

sc din), II, 62.

Comani (biserica din), 90 ; II,

177.

Cotmeana (mnstire), 47, 57,

126.

Cotnari, 71. (biserica catolic

din), 191, 194, 206. (coala

lui Despot-Vod), 168.

Coofeanu (Mihai, ctitor), 289,

296.

Cotore (teolog i vicariu), II,

131, 139, 202, 214.

Cotroceni (mnstire), 263 n.

2, 375, 412 ; II, 62.

Covila (mnstire), II, 179,

292.

Cozma al III-lea (Patriarhul

Constantinopolului), II, 53.

Cozma (episcop do Buzu, apoi

Mitropolit muntean), II, 146,

149 52 n. 4, 153, 156.

Cozma (schivnic), II, 147.

Cozma Mandin (jude), 352.

Cozia (mnstire), 47, 57, 128,

137, 139, 142, 217, 269, 373,

376n.2, 377; II, 64,150,249.

Cracovia (episcopatul de), 60.

Craiova (episcopia de Râmnic,

la), II, 251.

Craiova (seminariul din), II,

270.

Craiovetii ( boieri ), 119-21,

124 6, 131, 133, 138, 140,

142, 217, 250, 285, 288.

Crasna (biserica romaneasc

din), 229.

Crasnobroda (mnstire), 328

;

U, 22.

Crâstea (pârclab de Roman),

236.

Crstea (protopopul din Bra-

ov), II, 24.

Crstina (mama lui Anastasie

Crimca Mitropolitul), 241.

tCrest», 6.

«Cretineasca învtur]), de

T. Blajovici, II, 305.

«Creterea Albinelor», II, 216.

Cretulescu (Pârvu), 380.

Cretulescu (Radu), 380.

Cronici (în ordine alfabetica) :

Cronica Briei din Târgo-

vite, 410.

Cronica lui Constantin Canta-

cuzino, 399-400.

Cronica lui Eftimie, I, 160-2»

V. i Eftimie.
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Cronica lui Isaia, II, 160-1.

Cronica lui Macarie, I, 160 2,

Crilos (tipografia din), 293.

«Crinii arinei», tlmcire de

Vartolomeiu Mâzâreanu), II,

105.

C"istofor (episcop calvin al Ro-

mânilor in Ardeal), 150, 180,

182

«Critica neînelegerilor între

Apus i Rsrit», de Se-

vastos Kymenites, 413.

C'imca (Anastasie, Mitropolitul

Moldovei), 217, 238-9 n. 4,

240-1 n. 2, 242-4, 247, 250,

260, 264-6, 304. V. i Anes-

tasie.

Cntii i Andronius (roman),

II, 196.

«Crucea lui Hristos», de Petru

Movil, 294.

Gruedol (mnstirea), 123.

Csâky (nobil ungur), 369, 386.

Csik-Somlyo, 74.

Csulay (Gheorghe, predicator),

303, 324, 331, 333, 346-7,

351, 354-5.

Cuciur (sat), 91.

Cugir (protopopia de), II, 17.

«Culegere de înelepciune», de

Iancu Nicola (1827), II, 245.

«Culegere de istorii» (1663),

395.

Cumani, 14-6.

Cupinic (mnstire), 122.

Curtea Domneasc (biseric in

Bucureti), 140.

Curtea Veche (biseric in Bu-

cureti), II, 250.

Curtea Domneasc (biseric in

Iai), H, 157.

Cutein (mnstirei tipografie),

297.

Cutlumuz (sau a lui Hariton,

mnstire din Atos), 128, 130.

«Cuvântare funebr», de das-

clul Toader (1639), 318-9.

415 ; H, 305.

Cuvânt pentru curie (ma-

nuscris, 1640), 319.

«Cuvântul lui Hrisostom», tra-

dus deDionisie Lupu, II, 236.

«Cuvântri» de Massillon, tra-

ducere de Efrosin Poteca. II,

239i

«Cuvântul pustnicesc» al lui

Nil (lucrare paisian), II, 189.

«Cuvânt despre preoie», 1702,

II, 6.

«Cuvântri», de Silvestru Mo-
rariu (1860), II, 305.

«Cuvintele» Sf. Vasile (lucrare

paisian), II, 189.

«Cuvinte bisericeti», de N.

Scriban (1858), II, 261.

«Cuvintele Sf. Casian», II, 238.

«Cuvintele lui Efrem irul»,

traducere de Mihalcea lo-

goftul, H, 168.

«Cuvintele Sf. Dosofteiu», tra-

ducere de Klein (1784 i
1768-9>, II, 203.

«Cuvintele» iui Nichifor Theo-

tokis (1793), traduse s.pt

Filaret al H-lea, H, 171.

«Cuvintele» Sf. Vasile i D>-

rofteiu, traducere de Klein,

H, 213.
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«Cuvintele lui Fotie i Pala-

mas» (1827), II, 238.

«Cuvintele Sf. Ioan Hrisostom»,

traduse de Melchisedec
(1883), II, 267.

Cuza-Vod, II, 261, 266, 271 r

287-8, 306-14.

D.

Dabija-Vod, 387 ; II, 74.

Daci, 5.

Dacia Roman, 2-5.

Daia (protopopia din), 383-4

;

II, 17. (Gheorghe din), 386.

Dâlhui (mnstirea), II, 187,

283.

Dalmaia, 4.

Damaschin, episcop de Râmnic,

II, 101-3 n. 4, 104 6, 108-13

n. 1, 114-5, 140, 147, 149,

155, 168, 200, 213.

Damaschin (protosul dela Atos),

339.

Damaschin (Studitul, din Salo-

nic), II, 168.

Dâmbovia (cetate), 141.

Damian (Mitropolitul Moldovei),

76-7, 81.

Dan al Il-lea, 57-8.

Dan (fiul lui Danciu i nepot

al lui Basarab-cel-Tânr),

126 n. 3.

Dan (Logoftul, ctitor), 146-7.

Dan (Vldica, din egheti), 117.

Danciu (fiul lui Basarab-cel-

Tânr), 126.

Danciul din Brâncoveni, 220.

Danciul (fiul Vornicului Neagoe

Craiovescul), 119.

Dancu (boier, ctitor), 109.

Dancu (biseric din Iai), 315 ;

II, 193.

Daniil l-iu (Mitropolit muntean

la 1566), 145.

Daniil al Il-lea (Mitropolit mun-

tean la 1720), H, 59, 104,

109-10.

Daniil (Mitropolit de Severin

i Ardeal), 145 n. 2.

Daniil (episcop de Râmnic), 151

n. 1 i 3.

Daniil (episcop de Brjila), II,

174.

Daniil (episcop de Akkerman i
Bender), II, 226.

Daniil (episcop de Strthaia), 379.

Daniil (Andrian, Panonianul),

340, 346-51, 355, 379 n. 6,

386.

Daniil (Danciu, episcop in Fe-

ieac), 99, 133. V. i art. ur-

mtor.

Daniil Vlahovici, episcop al Bu-

covinei, II, 179.

Daniil Sihastrul, 95.

Daniil, egumen de Sole?, II,

185 n. 6.

Daniil (ucenicul lui Nectarie al

Ungroviahiei), II, 234 n. 2.

Daniil piseful, 390.

Dnsu (biseric), 139.

DigitizedbyG00gle



ISTORIA BISERICII ROMÂNETI

Daponte (Chesarie, erudit), II,

58, 111, 145, 150-1 n. 2, 153.

Darabant (Ignatie, episcop), II,

214.

David (Mitropolitul), 94.

David (Lupu, profesor la So-

cola), H, 258.

David (meterul), 137.

Davidel (Alexandru, guverna-

tor polon), II, 75.

Dealului (mnstirea), 115^6,

119, 124, 132, 252, 300, 310,

338, 376; II, 65, 236, 250.

Dealul Spirei (schit), II, 62.

Deduleti (schit), II, 61.

Defensori eclesiastici, II, 316.

Della Porta (Nicolae, din Câr-

muirea austriac oltean), II,

105.

Del Monte (misionar catolic),

410-1.

«De officiis» (de Nicolas Ma-

vrocordat), II, 54, 56.

«Descrierea mnstirilor din

Atos» (1701), II, 6.

«Descrierea Moldovei», de Di-

mitrie Gantemir, II, 77.

«Descoperirea pravoslavnicii

credine», de Ioan Damaschin

,

II, 223.

Despina (vara Doamnei Milita),

127 n. 3.

Despot-Vod, 107.

«Despre cstorie», de Klein

(1781), II, 203 i n. 5.

«Despre posturi», de Klein

(1782), II, 203 i n. 5.

«Despre serbtori», de ichin-

dta), II, 237-8.

Deva (protopopia din), 367.

«De veris narrationibus», tra-

dus de Klein dup Lucian, II,

215 n. 2.

«Diaconicon», 27.

Diacul (Andrei u), 256.

«Dichiu» (titulatur biseri-

ceasc), 73, 86, 230.

Dicionarul de Macarie din B s-

tri|a, E, 171.

Dicionariul din Bud8, II, 291.

«Dicionariu latin-român», de

N. Blescu, II, 268-9.

«Didachiile» lui Neofit Rodinul

(1619), 254.

«Didachii», de Antim Ivireanul,

II, 51 n. 1, 54-5 n. 1.

«Didachiile», de Petru Maior

(1809), H, 212.

« Didaskalia Ghristianike »

(1768), E, 154.

Dima (meterul), 242.

Dima (stegarul, ctitor), 132.

Dimitrie de Rostov (Sfânt), II,

95-7, 165, 167, 187.

Dimitrie, episcop de Rdui,
187.

Dimitrie, episcop de Vad, 328-9.

Dimitrie Naprâgy, episcop ca-

tolic, 218, 221.

Dimitrie-Vod Gantemir, II, 77,

79-80, 90, 93.

Dimitrie (Logoftul ; tipogra-

ful), 140.

Dindar (negustor, agent mun-
tean), II, 3, 25 32.

Dintr'o zi (biseric in Bucu-

reti), II, 63.

Dintr'un lemn (mnstire), 220

n. 2, 288 ; II, 63, 283.

Dionisie, Patriarhul Constan-

DigitizedbyG00gle i



TABLA NMMELOR 399

Unopolului, 359, 381, 413

;

H, 9, 81.

Dionisie Rali, Mitropolit de

Târnova, 149, 212-3 n. 3,

238-9; II, 10 i d. 1, 13.

Dionisie Lupu, Mitropolit mun-

tean, II, 235-6 i n. 2.

Dionisie, episcop de Rdui i
Roman, 305.

Dionisie, episcop de Râmnic,

373, 378, 399.

Dionisie Romano, episcop de

Buzu, II, 250, 269, 271-2,

309, 312.

Dionisie Novacovici, Vldic or-

todox in Ardeal, II, 135-7,

140, 142, 208.

Dionisie (Blnescu, egumen de

Hurez), II, 148.

Dionisie, eclesiarhul dela Râm-
nic, II, 106, 109.

Dionisie, egumen în Bucureti,

377.

Dionisie, egumen de Câmpu-

lung, 339.

Dionisie (clugr, tipograf), 416.

Dionisie (clugrul din Tricala),

II, 168.

Dionisiu (mnstire greceasc

din Atos), 127 ; II, 50, 62.

«Dioptra» sau «Oglinda», tra-

ducere de Staico, dascl, II,

168.

Dioszeg (parohia), II, 133.

Discurs asupra Istoriei, de Bos-

suet, traducere de Efrosin

Poteca, II, 239.

Ditzina (cetate), 19.

Divanurile adhoc, II, 287, 305-6,

313.

Dluski, episcop latin în Mol-

dova, 407.

Doboca (biserica din), 229.

Dobra (Pavel din- Zlatna, tra-

ductor), E, 105.

Dobre (popa, meter), 301-2.

Dobre, preot, din cheii Bra-

ovului, 170.

Dobreni (biserica din), 288.

Dobritin (cetate), 231.

Dobriin (parohia de), II, 21.

Dobrogea, 4-5 n, 1, 18, 20n.l.

Dobromir (meter), 120, 130.

Dobrotici (stpânitor), 20 n. 1,

Dobrov (mnstire), 96, 103.

117 ; U, 89.

Dobrowski (oiier polon), II, 75.

Dobru (Postelnic al lui Mircea

Ciobanul), 142.

Dobrua (mnstire), 142.

Dochiar iu (mnstire din Atos),

118; II, 62.

«Dogmatica învtur» (1760),

II, 139.

Doiceti (biserica din), II, 66

Dolheti (biserica lui endrea
Portarul din), 98.

Doljeti (schitul din), II, 247.

Dominicani, 16-7, 25, 48, 66,

68.

Domenian (popa, egumen de

Neam), 53.

Dorofteiu (Patriarh de Ohrida),

85-6.

Dorofteiu (episcop de Roman),

105-6, 156.

Dorofteiu (egumen de Cld-
mani), II, 187-88.

Dosotteiu (Patriarhul Constan-

i nopoluîui), 415-6.
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Dosofteiu, Patriarhul de Ierusa-

lim, 77, 310 n. % 322 $i n. 2,

360, 378, 382-3, 385, 389,

393-4, 405, 407, 411, 421

;

II, 3, 10, 12, 49, 33, 45, 47, 89.

Dosofteiu (Notaras, ca arhidia-

con), 359-60,

Dosofteiu, Mitropolitul Moldo-

vei), 387-93, 395-8, 402,

405-6, 412, 414; II, 5, 8-9,

11-2, 21, 49, 73-4, 78, 92,

126 n. 1.

Dosofteiu (Filitis, Mitropolit

muntean), II, 146-7, 151 n.

4, 156-7, 199, 219, 225-6,

228, 234.

Dosofteiu, episcop de Rdui,
II, 177-90, 192.

Dosofteiu, episcop de Vad, 230-

33, 323.

Dosofteiu (Vldica ortodox de

Maramure), II, 38, 40-1. V.

i episcopul de Vad.

Dosofteiu (Herscul, egumenul

Putnei), II, 86, 88, 166, 174-

76. V. i episcop de Rdui.
Dosofteiu (Paisianul de Neam),

II, 186.

Dosofteiu (egumen de Putna),

II, 90.

Dosoftt»ir (ucenicul lui Ghe-

deon de Rdui), 160.

Drghici (Mare -Vornic), 139.

Dragomir Clugrul, 135.

Dragomir Logoftul, 380.

Dragomir Pitarul, 222.

Dragomir (Mare-Sptar, ctitor),

138.

Dragomireti (moie;, 70.

Dragomirna (mnstire), 241-4,

264-6, 304 ; II, .90, 164 n.

2, 166, 172-3, 177, 179, 184

n. 4, 264.

Dragomirna (Atanasie, egumen
de), II, 90.

Drago-Vod, 24, 223.

Drguin (Vistierul), 230.

«Dreptul firii», de Klein (1796)r

II, 215, 229.

Dristra (Antim, episcop de),

II, 227.

Dristra (episcopia de),. II, 227,

Dubasari (sat ; danie), II, 82.

Duca-Vod, • 378-9, 381, 389-

91, 395-6,. 406, 412 ; II, 73-4.

Duca (Sotiriovici, din Tasos,

tipograful), II, 87, 116.

Dudescu (Constantin, boier),

II, 147, 153.

Duma (Radu dasclul, Brao-
vean), II, 141, 209, 218.

Dumitraco (fiul Cneajnei, fiica

lui Lpuneanu), 109.

Duca-Vod (Gheorghe; Anasta-

sia, Doamna lui), II, 74, 80,

177, 190.

Dumitracu-Vod Cantacuzino,

392, 395.

Dumitru (meterul), 120.

« Dumnezeiasca Liturghie»
(1679), 394-5.

Dunrea-de-Jos (episcopia). II,

311-2, 314.

Dunod (episcop catolic de Ni-

copol), 410-1.

«Duplul paralel intre biserici»

(1852), de N. Scriban, Uf

261.
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Durostorum, 8. V. i Silistra.

Ducu (mnstire, din Tricala),

II, 62, 152, 155,

Dymidecki (guvernator polon),

II, 75.

E.

Ecaterina a 11-a, Împrteasa
Rusiei, II, 164, 192.

Ecaterina (Doamna lui Ale-

xandru-Vod Mircea, mama
lui Mihnea-Vod), 138, 143.

Ecaterina-Dafina (Doamna lui

Dabija-Vod), II, 74.

Ecaterina Domnita (mritat cu

Korecki ; fiica lui Ieremia-

Vod), 205.

«Eclezia», foaie bisericeasc a

lui Scariat Rosetti, II, 312.

«Economia lui Florin», de Di-

mitrie Eustatievici, II, 141.

«Ecoul ecleziastic» (revist bi-

sericeasc), II, 271.

Eder (directorul colar al Sa-

ilor), II, 206.

Edesa (episcopatul de), II, 261.

Efemeri (preoi ai companiei

greceti din Sibiiu), II, 130.

Efrem, Mitropolit de Hebron,

214, 238.

Efrem, Mitropolit muntean,145.

Efrem, episcop de Buzu, 251,

280.

Efrem, episcop de Hui, 244

n. 2.

Efrem, episcop de Rdui,' 244,

249, 251, 260.

Efrem, episcop de Râmnic,

150, 249.

«Efrem irul» (lucrare pai-

sian, traducere de Isac de

Neam), II, 189, 231.

Efrem irul («Cuvintele» lui,

traducere de Mihalcea logo-

ftul), II, 168.

Eftimie, Patriarh de Constan-

tinopol, 217, 271.

Eftimie, • Patriarh de Târnov*»,

13, 39 n. 5, 46, 50, 63, 65.

Eftimie, Mitropolit muntean,

145.

Eftimie al 11-lea, Mitropolit

muntean, 145, 149, 200 i
n. 6, 211, 213 i n. 1, 216.

Eftimie, episcop de Rdui,
159, 161.

Eftimie, episcop de Râmnic,

150-1.

Ettimie, episcop de Pioman, 179.

Eftimie, egumen de Neam i
apoi episcop în Ardeal, 150,

160-2, 178-80, 184, 187.

Eftimie (Vldic rus, la 1618),

226.

Eftimie, episcop calvin al Ro-

mânilor, 229, 331-2.

Eftimie schivnicul (Iacov l-iu,

fost Mitropolit moldovean),

II, 162.

Eladie, clugr la Bisericani,

272.

26
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Elata (diecez), 34.

Elena-Ecaterina Doamna (soia

lui Petru Rare), 107-8, 155,

157.

Elena, fiica lui tefan-cel-Mare,

355.

Elena, Doamna lui Rare (bi-

serica ei din Suceava), 108.

Elena (Doamna lui Petru
chiopul), 191.

Elena (iubita lui Radu erban),

288.

Elena (fiica lui Radu erban,

mama Cantacuzinilor), II, 66.

Elena (Doamna lui Mateiu-

Vod), 282, 339-40, 423;

II, 65.

Eliade (Mânase, dascl), II, 167,

172.

Elisaveta, împrteasa Rusiei,

II, 94, 131, 136 7.

Elisaveta Doamna (soia lui Ie-

renria Movil), 243.

Elisaveta Doamna, mama lui

Miron-Vod, 265, 269.

Emilian (Mucenicul), 10.

Emanuil, episcop de Patras,

381 i n. 4.

Euzenberg (general austriac),

II, 146, 175, 177.

«Enchiridion», de Nicolae Mi-

leseu, 393.

«Enchiridion» (1872), de a-
guna, II, 302.

«Enciclopedia» francez din se-

colul al XVlII-lea, II, 190.

«Encomiile» tn stilul lui Ma-

carie, 100.

Episcopi moldoveni catolici,

100.

Episcopi superintendeni din

Ardeal, 170, 173-8, 184.

«Epistola Consolatoria» din

1761, II, 139.

Epistolele de îndrumare ale

lui Paisie Veliciovschi, 1IT

186.

Epistolii (1843), de Neofit Seri-

ban, II, 262.

«Epitomul» lui ichindeal
(1808), II, 237.

Epraxia (Maica; mama lui Radu-
cel-Mare), 115.

Eraclid de Capadocia, II, 153.

Eraul-de-Sus (protopopia), II,

20-1.

Erbiceanu (fraii), 262-3.

«Eresurile Armenilor» (1824),

II, 238.

Erlau (seminariul din), II, 229.

Ermologhiul din 1792, II, 161.

Ermologhiul din 1834, II, 240.

tfsop, II, 164.

Esztergom (arhiepiscopatul de >,

16.

«Etica», de Klein (1796), II, 215.

Eugenikos (Ioan, teolog grec),

415.

Eugenikos (Marcu, teolog), 416.

Eugeniu Hacman (episcop bu-

covinean), II, 264, 300-1.

«Eufonia» lui Petru Movil, 294.

Eustatie (preot din Braov),

II, 141.

Eustatie (egumen de Pobrata),

70.

Eustatieviei (Dimitrie, Brao-
veanul), II, 93, 141, 166,

206, 209, 217, 302.
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Eutyches (eretic), 10.

Evanghelia slavon a lui Nea-

goe-Vod (1512), I, 173.

Evanghelia slavon de supt Mi-

tropolitul Anania (1545-7), I,

144 i n. 8.

Evanghelia slavon din 1551,

140.

Evanghelia lui Coresi (1560), I,

172-3.

Evanghelia slavon a lui Coresi

din 1562, 1583 i 1588, 143,

173.

Evanghelia cu tâlc a lui Coresi,

din 1564, J, 173 4.

Evanghelia slavo-român din

1580, I, 180-1.

Evanghelia slavo-român a lui

Lorin Diacul, 180-1.

Evanghelia cu învturi a lui

Coresi din 1581, 182-3.

Evanghelia slavon (ms.) de

supt Serafim Mitropolitul, I,

146.

Evanghelia greceasc din 1594,

250.

Evanghelia din 1609, a lui Anas-

tasie Crimca, 241.

Evanghelia Învtoare din Go-

vora, a lui Meletie Macedo-

neanul (1642), 319-21.

Evanghelia lui Petru Movil,

293.

Evanghelia din 1682, 401-2,

405.

Evanghelia greco-român din

1693, II, 5.

Evanghelia dela Snagov, din

1697, II, 7.

Evanghelia din 1709, II, 6.

Evanghelia din 1723, II, 110.

Evanghelia din 1742, II, 110

n. 5.

Evanghelia din 1746, II, 114-5.

Evanghelia din 1750, II, 110

n. 5.

Evanghelia din 1760, II, 153.

Evanghelia din 1762, II, 153

i urm.

Evanghelia din 1765 i 1776

II, 139.

Evanghelia din 1775, II, 154.

Evanghelia din 1784, II, 155.

Evanghelia din 1794, II, 230,

n. 2.

Evanghelia din Buda, 1813, II,

230.

Evanghelia din 1816, II, 229.

Evanghelia din 1818-1821 (Mol-

dova), II, 231.

Evanghelia lui Gherontie, din

1821, II, 233.

Evanghelia din 1834, II, 240.

Evanghelia lui Chesarie de Bu-

zu, II, 255.

Evanghelia din 1852, a lui a-
guna, II, 302.

Evanghelia din 1856, II, 250,

Evanghelia cu tâlc, de Calist,

Patriarhul Constantinopolu-

lui, 293.

Evghenie Bulgaris (episcop

grec de Cazan i Astrahan),

II, 191.

«Evharisteriu», al lui Petru Mo-

vil, 293.

Evhologhiu, al lui Petru Movil,

293.

Evhologhiul din 1815, II, 229.
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Evloghie, episcop de Rdui,
266,305.

Evloghie, episcop de Roman,
308.

Evloghie (dasclul, dela coala

slavon din Iai), II, 160-1,

172.

Evstatie, episcop de Roman,

187.

Evstatie (Vasilievici, preot ia

Braov), II, 93.

Evstratie Logoftul, 321, 322-3r

340,

«Exaimeronul» Sfântului Va-

silie, din 1827, II, 238.

Exarh (al Plaiurilor; titlu), 22.

Exarhi in Moldova i Munte-

nia, 51-2.

Fabian-Bob (dascl ardelean la

Iai), II, 233, 257, 262.

Fabulele lui Esop (traducere

de Vartolomeiu Mzreanul),

II, 164.

Facultatea de Teologie din Bu-

cureti, II, 311, 315, 317.

Fgra (ducat), 32, 42.

Fgra (episcopia din), II,

38, 122-3, 125.

Fgra (episcopia calvin din),

347-8, 351-2, 355; U, 38.

Fgra (protopopia din), i*30,

370; II, 17.

Farca (Gli., canonic), II, 229.

Fedeleeioiu (schit in Vâlcea),

380.

Feleac (biserica lui Ioan Hu-

nyady io), 94, 99.

Feleac (episcopii din), 1.3,3.

Feleac (mnstirea din), 11, 40.

Ferdinand, tm pârâtul Germa-

niei, II, 264, 297.

Fierâli (biseric, din Ilfov),

289.

Filaret, Patriarhul Moscovei,

2" 9, 265.

Filaret Beldiroan, Mitropolitul

Apameii i egumen de Câm-

pulung, II, 246, 261.

Filaret, Mitropolitul Ghievului,

II, 262, 266, 308, 312:

Filaret l-iu, Mitropolit muntean,

II, 60, 145, 150, 152.

Filaret al H-lea, de Mire, apoi

Mitropolit muntean, II, 146.

148, 151, 155-6, 171, 217,

219, 230 n. 2, 237.

Filaret, episcop de Râmnic, II.

199.

Filaret Scriban, episcop, II,

260 i n. 1, 261-3, 2(>0.

FUip Solitariul (teolog). II, 168.

Filipan (Vasile, seriilor), II,

215.

Filipescu ( Dumitracu ), 289,

295.

Filipescu (familia), II, (>0.

Filipopol (Mitropolia din),
(
!212.

Fdipetii- de • Pdure ^biserica

din), II, «6.
.

Filipetii-de-Targ (biserica din),

Filot'teia (Mucenica), 28, 30.
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Filosofia lui Klein (manuscris),

U, 217.

Filoteiu, Patriarh al Constanti-

nopolului, 131, 416.

Filoteiu, episcop fie Buzu, II,

271 2 i n. 3, 287, 306.

Filoteiu, episcop de Hui, 236,

238-40, 244.

Filoteiu (arhimandritul lui Ye-

niamin Gostachi). V. Gostachi

(Veniamin).

Filoteiu (clugrul de la Sfeta-

gora), II, 8.

Filoteu (mnstire dela Atos),

115.

Fitter (Adam, Iezuit), II, 41,

122.

Fizica lui Klein (manuscris), II,

217.

Flmânda (schit), II, 270, 272.

«Floarea Adevrului» (1750),

II, 138.

«Floarea Darurilor», 1702, II, 8.

«Floarea Darurilor», 1807, II,

218.

Floreti (mnstirea din), 280

n. 5; II, 90.

Florian (Aaron, profesor), II,

270.

Floru (preot, caligraf), II, 172.

Fogarai (tefan, predicator i
traductor), 302.

Fogarai (tefan ; Catehismul

lui), 3:30-1.

Foldvari (Feldioreanul : arhi-

mandrit), II, 178.

«Forma clerului i a pstoru-

lui* (1809), II, 228.

Forro Nicolae, (publicatorul E-

vangheliei cu Tâlc a lui Go-

resi), 174, 183.

Fotie, Patriarhul Gonstantino-

polului. 416.

Francisc-Iosif, suveranul Aus-

tro-Ungariei, II 297.

Franciscani, 17, 21, 25, 33-4,

58-9, 61, 06, 74, 191-2, 194-6,

207, 365.

Frsinei (schit), II, 251.

Frumoasa (mnstire lâng Iai)

216, 262.

Fundenii- Doamnei (biserica

din), II, 6(5.

«Funia sau Frânghia întreit»,

de Veniamin Gostachi, II, 233.

Furtun (Mihail, boier), 308.

Gabriel (Fredro, episcop cato-

lic), 207.

Gabriel- (Tomasi, episcop ca-

tolic), 407, 409.

Galaction de Govora, episcop

de Râmnic, II, 234, 249.

Galaction (clugr la Hangu,

paisian), II, 186.

Galaction Vidalis (egumen din

Atos). II, 5.

Galata (mnstire), 241-2, 262-

3, 307 ; II, 89, 193.

DigitizedbyG00gle



406 ISTORIA BISERICII ROMANETI

Galata (Anastasie, egumen de),

238.

Galai (sat lâng Bistria), 99.

Giseni (mnstirea din), 139

;

II, 252, 256.

Galia, 4.

Galitia, 35, 60.

Gapar Peucer (filolog), 168.

Gapar-Vod (Domn al Mol-

dovei), 260.

Gavriil Bnulescu (Mitropolit

de Chiev), II, 194-5, 225 i
n. 5, 226 i n. 3, 227 i n.

4, 232.

Gavriil (Patriarh de Ohrida),

148.

Gavriil Callimachi, Mitropolit

de Salonic i al Moldovei, II,

159-60, 166, 170, 174, 185,

189-91, 195-6.

Gavriil Severos, Mitropolit de

Filadelfia, II, 47, 109, 322.

Gavriil Protul, 118-9, 125 n. 2,

127 i n. 1, 128 n. 1, 130

i n. 1, 132 n. 2 i 6.

Gavriil (egumen), 47.

Gavriil (clugr, fiul lui Urie),

54.

Gavril-Vod Movil, 251, 260,

268, 279, 292.

Geanet Postelnicul, II, 147.

Geley (superintendcnt), 299,

3012, 324 5.

Geszty (Francisc, patronul «Pa-

liei» din 1582), 183.

Geoagiu (mnstirea din), 220;

II, 137-8 n. 1.

Geografia de Buffier (tradu-

cere de AmGIohîe de Holin).

II, 175.

Geografia lui Klein (ms.), II,

217.

Georgia (episcopia de), 317.

Ghedeon (Mitropolit de Chiev),

407.

Ghedeoo, Mitropoliiui Moldo-

vei, 388, 390; II, 76, 81-2

n. 7, 93, 97, 115.

Ghedeon l-iui al II-lea,episcopi

de Hui, 325,356-7; 11,184.

Ghedeon, episcop de Rdui,
160, 202.

Ghedeon Nichitici (episcop sârb

In Ardeal), II, 142, 177-8,

208-10.

Ghedeon Balaban, (episcop de

Lemberg), 200, 255-6, 293.

Ghedeoo, egumen de Raca.
189.

Ghedeon, egumen de Slatina,

II, 90.

Ghenadie Scholarios (teolog i
Patriarh al Constautinopo-

lului), II, 47, 161.

Ghenadie, Mitropolit al Ardea-

lului, 152, 181-4, 219-20,

233-5, 261, 299-302, 328,

344.

Ghenadie, Mitropolit al Silis-

trei, 413.

Ghenadie Bizanie, Vldic unit

In Maramur, II, 123, 126.

Ghenadie dela Gozia (tradu-

ctor), II, 64, 107, .170.

Ghenadie Roset (ierochirixul

lui Veniamin Costachi), II,

232, 247.
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Gheorghie I-iu t Mitropolit al

Moldovei (Nemeanul), 87-8,

104-5.

Gheorghie al II-lea (Movila),

Mitropolit, 188-9, 194, 196-7,

201, 235, 240, 255, 258, 271.

Gheorghie al IU-lea, Mitropo-

litul Moldovei, II, 82 i d.

4, 90, 94, 97, 115, 177,

184, 193 (i icoana de la

Neam).
Gheorghie (episcop calvin pen-

tru Români) 175-6.

Gheorghie (protopop de Beiu),

II, 129.

Gheorghie (protopop de Daia),

386.

Gheorghie (protopop de Ini-

dora), II, 31.

Gheorghie (egumen de Cld-
ruani i Cernica), II, 187-8.

Gheorghe (copist, fiul lui Ev-

loghie dasclul), II, 161.

Gheorghie, episcop de Hui,308,

325.

Gheorghie l-iu, episcop de Ro-

man, 159, 179.

Gheorghie al II-lea, episcop de

Roman (1718), U, 81.

Gheorghie, episcop de Vad, 110

i n. 6, 175.

Gheorghie de Ocna, episcop de

Gioagiu, 171.

Gheorghe tefan-Yod, 309 n.

2, 313, 317, 337, 353, 356-7,

387-8,393, 408; II, 75-6.

Gheorghe-Vod Ghica (Dom-

nul Moldovei), 351, 372, 388,

393, 395.

Gheorghievici (Vlad, meter ti-

pograf), II, 114.

Gherasim (Patriarh de Alexan-

dria), 257; II, 10-1, 15,81.

Gherasim (Patriarh de Gon*tan~

tinopol), 414.

Gherasim Rtescu, episcop de

Buzu, II, 235, 253-4.

Gherasim, episcop de Roman,

II, 230, 232-3.

Gherasim Adamovicî, episcop

sârb In Ardeal, U, 209, 217.

Gherasim (egumen de Precista),

II, 184.

Gherasim (arhimandrit de

Putna), II, 178, 184.

Gherasim (paisian dela Neam),

II, 192.

Gherasim (ierodiaconul Iui la-

cov Stamati), II, 187, 196,

223, 228.

Gherasim Gretanul, 399.

Gherasim Popa, 47.

Gherghina (pârclab de Poie-

nari), 116 n. 2.

Gherghina (reedin domnea-

sc in secolul al XV-lea), 285.

Gherla (biserica din), 353.

Gherla (episcopia de), II, 125.

Gherla (episcopia armean u-

nit din), 418-9.

Gherla (moie; damV), II 38.

Gherman (Mitropolit de Ce-

sar£a), 214, 238-9.

Gherman de Nisa (arhiereu

grec), 402, 413.

Gherman (ucenicul lui Macarie

de Roman), 159-60.

Gherman (pârclab de Ro-

man), 236.
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Gherontie dela Neam (ucenic

paisian), II, 186, 199-201,

219, 223, 223, 229. 233,

238, 255.

Gherontie («Apologia contra

celorfr de Dumnezeu», tra-

ducere de), II, 201.

Ghervasie (proegutnen), 324.

Ghervasie (clugr, traductor

al lui «Charles al XH-lea»,

in Iai), II, 191.

Ghervasie (ucenicul lut Macarie

de Roman), 159-00.

Ghica.V. Alexandru, Gheorghe,

Grigore, Scarlat.

Ghighiu (mnstire), II, 04 n.

2, 187.

Ghioca (meter zltar), II, 05.

Gioagiu (episcopie), 171.

Giulesti (mnstirea i proto-

popia din), II, 21.

Giumalu (protopopia de), II, 17.

Glavacioc (mnstire), 114, 377;

II, 04.

Glebcovici (Ivau, tipograf), 298.

Glykys (fraii, tipografi în Ve-

neia), II, 155.

Gorog (Andreiu Banul, din Si-

hiiu), II, 32.

Golea (Ioan, Logoft), 202 n. 4.

(i Ana), 2Q2.

Golea (mnstire în lai), 202,

307; II, 93, 189.

Golescu (familie), 142; II, 05,

230.

Golgota (mnstire în Tesalia),

263.

Gomionia (mnstire), 338.

Goracki (episcop polon în Mol-

dova). 407.

Gorgota (mnstire). 142; II,

02.

Goski (episcop catolic in Mol-

dova), 207.

Goi, 8-9.

Govora (mnstirea i tipo-

grafia din), 114, 297-9, 320-1,

377 ; II, 04, 104-5.

«Graiurile Maicei Domnului»

(1831). II, 240.

Gramatica slavon, publicat de

Antira (1098), II, 0. 152.

«Gramatica slavon» (1755), II,

152.

Gramatica lui Macarie de Bis-

tria. II, 171.

G ramat ica germano-rbmân

(1788). de Ion Molnar, n,

210.

Gramatica lui 1). Kustatievici,

II, 141.

«Gramatica teologhiceasca*, de

Platou de Moscova (tradus

de Amlilohie de Hotin), II,

175.

Grmeti (danie), 90.

Gratiani (Anton-Maria, misio-

nariu), 108.

Greceanu( familie). 402 ; 11,111.

Grigorie (Patriarh de Alexan-

dria). II. 82.

Grigorie Mammas (Patriarh),

81.

Grigorie, Mitropolit al Moldovei

(cel ce merge la sinodul dela

Florena). 74.

Grigorie Roea (Mitropolitul lui

Petru Rare). 104. 1(H> i n.

8, 107 i n. 3, 110, 156,

158-9 n. 4.
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Grigorie l-iu, al Mirelor. V. Gri-

gorie (Mitropolit muntean).

Grigorie l-iu, Mitropolit mun-
tean, 280, 290, 298, 30G, 373.

Grigorie al II-lea, Mitropolit

muntean, II, 145 i urm.,

449-50, 153, 169.

Grigorie al Sidei (ucenicul lui

Grigorie al II-lea Mitropo-

litul), II, 146, 156.

Grigorie al III-lea (Mitropolit

muntean), II, 199-201, 213,

219, 223, 238-9, 245-6, 251,

253, 255.

Grigorie (episcop de Buzu),

373, 381.

Grigorie Socoteanu, episcop de

Râmnic (ucenicul lui Cli-

ment), II, 115, 136-7, 147-

51 i n. 1. 152.

Grigorie, episcop de Roman,

190.

Grigorie Maior (episcop unii),

II, 131, 134, 139-40.

Grigorie (episcop catolic), 38-9.

Grigorie (clugr paisian dela

Cîldruani), II, 187.

Grigorie din Chiprovaci (c-

lugr franciscan), 408.

Grigorie de Larisa, 316.

Grigorie (stare de Neam), II.

J85.

Giigorie Râmniceanul (egumen

de Viero), II, 219, 219.

Grigorie de Heraclea (arliiereu).

II, 2.32.

Grigorie (episcop catolic In

ara-Românea^câ), 33.

Grigorie amblac, 52, 62 i n.

4, 63, 65, 76.

Grigorie... (ucenicul lui Gri-

gorie de Râmnic), II. 152.

Grigorie Stan (lipograf la R-
dui), II, 116.

«Grigorie Dialogul • (traducere

de Daponte), 151 i n. 2.

tt Grigorie de Nazianz» (tradu-

cere de Klein), II, 213.

Grigore-Yod Gallimachi, II,

m n. 1, 190-1.

Grigore-Vod l-iu Ghica (Domn

muntean), 359, 363, 372, 374,

377.379,381,409,

Grigore al II-lea Mateiu Ghica-

Yoda, II. 57-9, 84-5, 87, 94,

130.

Grigore al III-lea AlexaDdru

Ghica, II, 158, 184, 190.

Grigore al IV-lea Ghica (1822),

II, 236, 238.

Grigorovici (loan ; Vldic rus

in 1627). 226.

Gruia (mnstire), 377.

Gruiul (schit), II, 60.

Gurghiu (biserica româueasc

din). 229.

Giura (Logoftul, ctitor), 138.

Gura (mnstire din Pogo-

nianf), II, 1^1.

Gura-Motrului (mnstire), II,

64. 239.

Gurghiu (prolopopie). II, 17.

DigitizedbyG00gle



410 ISTORIA BISBRICn ROMANETI

H.

Hbescu (Grigore, Hatman),

396.

Hacman (Eugeniu), episcop. V.

Eugeniu.

Hadâmbul (mnstire), II, 74.

Hagîgadar (metoh), 418.

Hagi-Koh-Varzares, episcop u-

nit armean, 418.

Haines (Gheorghe, preot în

Braov), II, 257.

Halepliu (State, fratele lui Che-

sarie de Râmnic), II, 150.

Haliciu (Mihail, predicator i
versificator), 331.

Haliciu (episcopie), 35, 37, 50,

60.

Halmaghi (Ioan, teolog), II, 205,

214.

Hamza (boier), 268.

Hâncu (mnstire), II, 227 n. 7.

Hangu (Atanasie Grecul, egu-

men de), II, 90.

Hangu (mnstire), 266; II,

82, 89, 186.

Hanul Grecilor (schit), II, 62.

Haporta (protopopia din), II,

17.

Haralambie (Vldic grec, supt

Radu Mihnea), 254.

Hârdu-Telciu (mnstirea, de

lâng Vad), 110.

Hareborne (Trimes engles),194,

Haret (Spiru C, ministru de

Culte), II, 316.

Hariton (Grecul, Mitropolit

muntean), 38; U, 62.

Hariton (Cutlumuz, mnstirea
lui—, dela Atos), 130.

«Haritovreiton» (tParadeisos»,

deMacarie de Bistria), 11471

Hârlu, 71, 109. (Biserica lui

tefan-cel-Mare), II, 75. (Bi-

serica catolic din), 295, 207.

(coala lui Despot-Vod), 167.

Haromsec (protopopia din), II r

20.

Hârteti (biserica din), 138.

Hsnetii (familie), II, 88.

Hasdeu (B. P.), U, 310.

Haeg (protopopia din), 330:

H, 17, 39.

«Heliodor sau Istoria Etiopi-

ceasc», traducere de Leon

Gheuca, U, 191.

Herce (tefan, predicator din

Caransebe), 172, 302.

«Heortologhion» din 1701 y II, &
Hevenesi (teolog), II, 36.

Hexamilion, 65.

Hilandar (mnstire dela Atos).

423.

Hirschel (Luca, judele Brao-
vului), 182.

Hliboca (danie), 90.

Hlincea (mnstire), 317, 389.

Hmilnichi (Bogdan), 314, 353.

Hmilnitchi (Timus), 314.

Hodo-Bodrog (mnstire), llr

237, 303.

Hommonay (familie), 225, 327.

Honterus (din Braov), 165.

Hopova (mnstire sârbeasc

din Sirmiu), U, 292.

Horecea (mnstire), 11,177 n.9.

Horodniceni (biserica din), 10(>

n. 6, 109.
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Horty (superintendent) 386-7.

Horvat (Nichita ,canonic), 11,210.

Hotrani (schit), II, 62.

«Hotrârile pe scurt» «le lui

Sf. Vasilie (lucrare paisian),

II, 189.

Hotin (cetatea i episcopia), 54,

158, 203; II, 227.

Hotin (Amfilohie, episcop de,

scriitor), II, 175, 196.

Hrisant, Patriarh de Ierusalim,

394, 416 ;H, 4, 6, 10-1, 45 7,

51, 54, 57, 59 n.l, 81-2n.

5, 154.

Hrizea (Vistier), 222, 289.

Humor (mnstire), 104, 158
;

U, 173, 176.

Humor (Antim, egumen de),

176. V. Antim.

Humor (Galistrat, egumen de),

II, 173.

Humor (Antonie, egumen de).

V. Ânlonie.

Hunyady (Ioan), 47, 94.

Hun^ady (Paul, episcop catolic

de Arge), 58.

Hurez (mnstire), II, 65-9,

104, 106.

Hurmuzachi (Eudoxiu, seriilor),

H, 298.

Hui (biserica lui tcfan-cel-

Mare), 96.

Hui (episcopia de), 235-8 r

240, 258 ; II, 80.

Hui (Seminariul din), II, 266-7.

Hui (biserica catolic din),

167 ; U, 240 n. 2.

Husitismul în Moldova i Ma~
ramur, 75-6. V. i Cons-

tantin, preot husit.

Hust (cetatea i biserica), 51,

193, 210, 225; II, 21.

Huovici (Nicolae, vicariu), II,

210.

Hypomenas (Gheorghe, din Ti a^

ptzunt, erudil), 47.

Iachint, Mitropolit muntean, 22,

34, 38, 49,
51*

Iachint Makripodari (episcop

grec), 407.

lacov, Patriarh de Constanti-

nopol, 366 n. 1 ; II, 10, 81.

Iacov l-iu, Mitropolit al Mol-

dovei, 92 ; U, 88-9, 116, 157,

159, 161-3, 166, 169-70, 172.

Iacov al II-lea Stamati, Mitropo-

litul Moldovei, II, 1601, 189,

194-6,223.

Iacov, egumen de Putna, H,

178.

Iacov (egumen la biserica Bar-

novschi), II, 193.

Iacovevici (Mihail, Iezuit), 407,

lacici (familia), 122, 126.

Iagello (Vladislav, rege), 37,

50, 61-3.

Ianachi (Postelnicul, crturar) f

263; II, 111, 169.

Iancu Cpitanul, 285.

Iancu-Vod (Sasul), 188, 190f

192.

Iani Hadâmbul, 389.

Iantra, 10.
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lai (Mitropolia Sucevei i Mol-

dovei), II, 82, 85-7.V. la nu-

mele Mitropoliilor.

Iai (biserica catolic din), 105,

207.

Iai (episcopia catolic din), II,

314-5.

Iai (Iezuiii din), 396.

Icooiu ( Ataoasie, Mitropolit de),

359.

Icoana din Neam (despre; de

Mitropolitul Gheorghie), II,

196.

lenachi (ctitor la Sf. Sava din

Iai), 285.

I^nii (biseric în Bucureti), II,

63.

lenopole (episcopia din), II, 38.

Ierernia, Patriarh de Constau-

tinopol, 148-50, 194, 197,

J99, 214-10, 254, 205,271;

II, 53.

Ierernia , Mitropolit muntean

249.

Ierernia, Mitropolit al Moldovei,

49-51

.

Ierernia, episcop de Buzu, 151.

Ierernia (dascl), 405.

Ieremia-Vod Movil, 188-9,

194, 196, 203 0, 214, 228,

235-8, 240-2, 255-7, 261-2,

291-2, 294.

Ieronim (Biblia lui), 395.

Ieroteiu de Monembasia, 148

n. 2, 253, 279.

Ieroteiu (Cronograful lui— de

Monembasia; 1570), 253.

Ieroteiu, Mitropolit de Silistra,

II, 10.

Ieroteiu, episcop de Hui ( 1744),

II, 86, 88, 185.

Ieroteiu, egumen in Cipru, 263.

Ierusalim (Patriarhia de), 128;

II, 60, 75. V. Dosofteiu, Hri-

sant, Teofan (Patriarhi de).

Ierusalim (Antim, Patriarh de),

II, 239 n. 4.

Iezer (schit), II, 187.

Ignatie, Patriarh rus, 250 n. 1.

Ignatie de Arta, Mitropolit

muntean, II, 226.

Ignatie Sârbul, episcop de

Râmnic, 42, 313, 372-3.

Ignatie Grecul, episcop de

Râmnic, apoi Mitropolit. 373,

409.

Ignatie Darabant, episcop unit

de Oradea-Mare, II, 140.

Ignatie Vuia, lociitor de epis-

cop în Caransebe, II, 301.

Ignatie, egumen de Nucet, II, 5.

Ignatie, rgumen de Vorone,

II, 178.

Ignatie Petrii zi (teolog), 340.

Ilarion, Mitropolitul Ungrovla-

hiei 1
, 114, 137.

Ilarion, episcop de Arge, II,

236, 252, 254, 171.

Ilarion, episcop de Râmoic,

151 n. 1.

Ilarion, Vldic rus de Mun-

caciu, 224.

I'arîon, Vllica din Vad. 110.

Ilarion, egumen de Cozia, 137.

Ilarion (clugrul, dascl Ia

Pulna), II, 165.

Ilarion (ucenicul lui Gbedeon

de Rdui), 160.

i A se adugi la list, cu data de c. 1492-3 (1524?).
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Ilia (protopopia din), 384; II, 17.

Ilia-Vod (fiul lui Rare, «Mah-

met»), 107, 110, 1567.

Ilia-Vod (fiul lui Alexandru-

cel-Buo, 74, 83.

Ilie, Iorest, Mitropolit la Bl-
grad, 320, 323-4 n. 2, 325,

327-8, 357, 366.

Ilie Bulgarul, pltitorul «Laf-

saiconului» dela Bâmnic, II,

153.

Ilie (diac din Suceava), 241.

Iliri, 1, 5.

Iliria, 2.

Ilieti (mnstire). II. 941.

Myes ( Andreiu, episcop catolic)*,

II, 37.

clmitaia lui Hristos» (1647),

:J38. (Traducere de Klein
;

1813), II, 214.

«Imnologhiul» lui Petru Movil,

293.

«împotriva vtmrii calvi-

neti», de Dosofteiu Mitro-

politul (1672), 414.

Inu (episcopia de Arad), II,

38, 127- 8.

Inu (biserica ortodox din),

234.

«îndreptarea legii» din 1652,

340.'

«îndreptarea pctosului cu

duhul bklndeelor», 1765. de

Vichentie Ioanovici. II, 170.

«Îndreptarea pctosului», tra-

ducere de D. Eustatievici, II,

141.

«îndreptarea pctoilor», de

Mitropolitul Gavrii! i Evlo-

ghie dasclul, II
'~

c îndeletnicirea iubitoare de

Dumnezeu» (1815), II, 131.

«îndeletnicirea spre buna mu-
rire», de Mitropolitul Vc-

niamin, II, 240.

«înfruntarea Jidovilor», de Ra-

binul Ntofit, II, 196.

Inidora (protopopia din), 171,

330, 353, 389; II, 17.

Inidora ( Achirie, protopoput

-din), 172.

Inidora (Gheorghie, protopop

din), II, 31.

Inidora dan, protopop cal-

vin in), 133-4; II, 31.

Inochentie. episcop de Hui, II,

164, 185, 190.

Inochentie Twmneanul, epis-

cop de Râmnic, II, 106 7,

113, 168.

Inochentie, episcop de Roman;

II, 85, 89.

Inochentie (loan) Ctain (Micul),

Vldic ardelean, II, 121-2

i n. 1, 123, 125-7 i n. 1,

129-34, 140, 202-3.

Inochentie (tipograf- clugr),

401.

Innshruck (Cohgiul Iezuiilor

dio), 196.

Institutul teologic din Arad, Ilr

300.

Institutul teologic (Facultatea)

din Cernui, II, 315.

«întrebare Cretineasc» (ca-

chism luteran, din 1544)»

166 i n. 2.

«întrebri bogosloveti» (1741),

II, 111.
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tîntrebtoarele rspunsuri», de

Vasile dela Poiana Mrului,

II, 167, 231.

«Întrebrile bogosloveti», tra-

ducere de Ianachi Postelni-

cul, II, 169.

^întrebri i rspunsuri», 1765,

traducere de Chesarie de

Râmnic, II, 156, 171.

iiîntrebri i rspunsuri bo-

gosloveti» de Sf. Atanasie

(1803), II, 223.

«Învturile lui Neagoe-Vod

ctre fiul su», I, 1334 i
n. 2, 135.

«învturi peste toate zilele»,

de Melchisedec de Câmpu-

lung, 300.

«învturi duhovniceti», de

Petfu Movil, 300.

Învturile lui Galist (ms. dela

Bisericani), II, 92.

«Învturi cretineti» (1700),

II, 8.

«învtura preoilor» (1702),

II, 7-8.

«învtura dogmatic» (1703),

II. 49.

«învtura bisericeasc»

(1710), II, 55.

«Învtur despre epte taine»

(1724, 1732, 1745), II, 111.

«învturi preoeti despre

Taine» (1732).

«învturi bisericeti», de An-

tim (1746), II, 111. 169.

«Învtur Cretineasc» din

1756, II. 138.

«învturile pentru ispoveda-

nie» (1764), 169 n. 2.

«învturi Cretineti» (1765),

de Vichentie de Belgrad. II.

128.

«învtura pentru proti», de

Halmaghi, II, 214.

«învtura arhiereasc» (Iai,

1771), II, 169 n. 2.

«învtur a însui stipâni-

toarei Mriri Ecaterinet a

H-a» (1773), IIf 170 n. 1.

«învtura dulce sau Livada

înflorit» (Uimacire de Var-

tolomeiu Mzreanul), II, 165.

«învturile lui Paisie», II,

189.

«învtura pentru 1spoveda-

niei (1814). II, 249.

«Învturile Hristianiceti». de

Mitropolitul Veniamin Cos-

tachi, II, 240.

«Învturi de multe tiine

folositoare», de Nicodim Gre-

ceanu, II, 236.

«Învtur pentru spoveda-

nie», de Galaction al Râm-

nicului, II, 234.

«învtura printeasc»(1825t.

II, 239 n. 4.

«învturile lui Doroteiu sta-

reul» (traducere de Misail

de Bisericani}, II, 165.

«învtura», de Gavril de Fi-

ladelGa, H, 109.

«Învturi», de NeoGt S^riban,

II, 262.

Ioachim, Patriarh de Antiohia,

258.

Ioachim, Patriarh de Moscova,

393, 395, 407.
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loachim, episcop de Proilav, II,

227 n. 3.

loachim Rhaeticus (matematic),

168.

Ioan (Patriarh de Ipec), 424.

Ioan (Mitropolit al Moldovei),

66 n. 4.

Ioan, Mitropolitul lui Mihai Vi-

teazul in Ardeal, 184/219-20,

222 i urm., 227-9*

Ioan Comnenul (Mitropolit de

Dristra), 340, 412; U, 6.

Ioan (episcop de Hui i R-
dui), 235-6, 239-40, 392.

Ioan, episcop de Rdui, 236,

244.

Ioan, episcop de Roman, II, 73.

Ioan Cernea, episcop de Vad,

219, 223.

Ioan (Vldic, din Caffa), 99.

Ioan (protopop, Vldic de Ma-
ramur), 234.

Ioan irc (episcop ortodox),

II, 19, 35, 46.

Ioan Patachi (episcop unit) II,

37-40, 108, 122-3, 175.

Ioan Bob (episcop), II, 140, 205-

209, 213-6, 224, 288, 293-5.

Ioan Mcianu (Mitropolit), II,

303.

Ioan Ignatie Papp (episcop de

Arad), II, 304 n. 1.

Ioan Szabo (episcop), II, 297.

Ioan Radu, episcop de Orade,

II 297.

Ioan de Antiqua Villa (episcop

catolic de Arge), 58.

Ioan, Riza, episcop de Baia,

162.

Ioan (episcop catolic de Baia),

66.

Ioan, episcop catolic de Siretiu,

48.

Ioan Gheorghievici episcop
sârb de Vâre, II, 208.

Ioan Iosif Hodermarschi, epis-

cop rus de Muncaciu, II, 122.

Ioan Bosniacul (egumen de

Dealu), 338-9.

Ioan (arhimandritul dela Hu-
rez), II, 67, 104, 153.

Ioan (egumen de Neam, pai-

sian), II, 186.

Ioan Marinici (protopop), 327,

Ioan Zoba (protopop din Al-

vini), 367.

Ioan (protopopul Beiuului), II.

330.

Ioan (protopop din Inidoara),

II, 31.

Ioan (protopop de egheti),
171.

Ioan din Vini, '385-6.

Ioan Clugrul (meter dela

Râmnic), H, 152.

Ioan de Varad (clugr catolic),

267.

Ioan Dasclul din Blgrad

(1763), II, 141.

Ioan Fgranul (preot, dior-

tositoriu), II, 113-4.

Ioan, preotul din Mntur, II,

41.

Ioan, preot domnesc din Iai, II,

95, 260.

Ioan Damaschin, II, 47, 139.

IoanDamaschin, («Descoperirea
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pravoslavnicii credine» de),

II, 223.

lotn Damaschin (operele latine;

ediia din 1763), II, 139.

loan Damaschin (traducere de

Klein), II, 213.

Ioan Gur de Aur (traducere

de Klein), II, 213.

Ioan Scrariul, de Macrie de

Bistri», II, 171.

Ioan Sinaitul (scriitor), II, 97.

Ioan al V-lea (împrat), 21,83.

Ioan al Vl-lea Cantacuzino, 21,

40, 306.

Ioan al VUI-lea (împrat), 77.

Ioan Asan (ar), 15, 18.

Ioan (fiul lui Mircea, stpânitor

bulgresc), 18.

Ioan-Sigisnaund (principe al Ar-

dealului), 166, 170, 176, 178.

Ioan (fiul lui Neagoe-Vod),

130, 134.

Ioan-Vodâ Despot, 107, 158,

166-7 i n. 1, 168 i n. 4,

169 i n. 1, 170, 188, 192.

Ioan-Vodâ-cel-Cumplit, 159 i
n. 5, 163 1, 179, 187-8.

Ioan-Vod Potcoav, 187.

Ioan-Vod (fiul lui VasileLupu),

308.

Ioan-Vod Callimachi, II, 159.

Ioan-Vod Carageâ, II, 234.

Ioan-Vod Sandii Sturza, II,

232, 280.

Ioan Despotul (socrul lui Petru

Rare), 122, 155.

Ioan Banul, 252.

Ioan (Logoftul lui Neagoe-

Vodâ), 121.

Ioan trarul (fratele Mitropo-

litului Filaret), H, 152.

Ioanichie (Patriarh de Antio~

hia), 352.

Ioanichie (Patriarh de Gonstan-

tinopol), 317.

Ioanichie (Mitropolit de He~

ractea), 308.

Ioanichie (Mitropolit al Mol"

dovei), 66 n. 4.

Ioanichie (Mitropolit de Stau*

ropolis), II, 61.

Ioanichie (episcop de Brila r,

II, 82.

Ioanichie (episcop de Rdui
91-2 n. 1.

Ioanichie (episcop de Roman),

II, 85, 88, 184-5.

Ioanichie Galetovschî (arhiman-

drit), 399.

Ioanichie, egumen de Drago*

mima, II, 178.

Ioanichie (egumen de Molda*

vita), II, 89.

Ioanichi de Stratonichia (uce-

nicul lui N^ctai'ie al Ungro-

vlahiei), II, 234 n. 2.

Ioanovici (Nestor, candidat de

episcopie), II, 211 n. 6.

# Ioasaf (Patriarhi ai Constanti-

nopolului), 178, 271.

Ioasaf (Mitropolit ardelean»/

370-1, 383-5.

Ioasaf (episcop de Râmnic),

151 n. 1.

Ioasaf (arhimandrit de NeamjN

94. .

Ioil (clugr din Bisericani,

272.

DigitizedbyG00gle



TABLA NUMELOR 417

Ionescu (Tache, ministru de

Culte), II, 315.

Iordachi (beizadea ; fiul lui er-
ban-Vod), 307, 402; IJ, 52.

Iorest (Mitropolit ardelean). V.

Ilie (Iorest).

Iorest, episcop de Hui, II, 82,

184 i n. 5, 193.

Iorest (egumen de Bisericani),

II, 92.

Iorest (egumen de Hangu), II,

90.

Iorest (egumen de Solea), II,

90.

Iosif Bulgarul (Patriarh), 65,

76-7.

I3sif l-iu (Mitropolit al Mol-

dovei), 48-53, 60, 62, 65-6

n. 4, 69, 82-3 ; II, 83.

Io3if Budai (Mitropolit arde-

lean), 367-71.

Iosif Naniescu (Mitropolit al

Moldovei), II, 252-3, 255.

Iosif Gheorghian (Mitropolit),

II, 312.

Iosif (episcop de Arge), II,

156, 199-201, 218, 223, 226,

228-30, 236, 245, 253-6.

Iosif (episcop de Hui), 244 n.

2, 266.

Iosif Stoica (episcop de Mara-

mur), H, 20, 33, 38.

Iosif Bobulescu (episcop de

Râmnic), II, 263, 312.

Iosif (episcop de Sivastia), 290.

Iosif (egumen de Arge), 131,

135.

Iosif (egumen de Tismana), II,

63.

Iosif (egumen de Viero), II,

65.

Iosif (protcsinghelul, din Cons-

tau tinopol), 259.

Iosif dela Neam (ucenic pai-

sian), H, 186.

Iosif Bardia (defensor catolic),

II, 37, 55.

Iosif al H-lea (împrat al Ger-

maniei), II, 175, 206.

Iosif (dascl grec), 295.

Iosif (dascl slavon din Iai),

H, 116.

Iov (Patriarh al Moscovei), 148.

Iov Borechi (Mitropolit al Chie-

vului), 259, 291-2.

Ipec (Patriarhia i Biserica diD),

21, 41, 82, \m, 150, 316,

349.

Ipsilanti (Alexandru-Vod), II,

65, 151, 188, 190, 193.

Iredite (coala româneasc din

— , in Banal), II, 108.

Irina (Doamna lui Petru
chiopul), 196.

Irina rh, episcop de Dtocl£a

(1860), II, 309 n. 2.

Irmologhiul lui Macarie, das-

clul de cântri, II, 235 i
n. 5.

Isac (egumen de Neam), 53.

I s a c ( dascl - crturar dela

Neaml), II, 186.

Isaccea, 19.

Isaia Copinschi (Mitropolit al

Chievului), 291.

Isaia Bloescu (episcop buco-

vinean), II, 258, 264.

Lsaia (episcop de Iau), II, 128.
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Isaia d-la Slatina (episcop de

Rdui), I, 160-2, 179, 187.

Isaia («lichiul Mitropoliei din

Iai, 1821), II, 232.

Isaia Grecul (vicariu unit de

Orade), II 21.

Isaia (arhimandrit la Si. Pavel

din Atos), II, 49.

Isaia Giucâ (egumen de S>
cola), II, 280.

Isaia (clugr din Neam), II,

201.

Isaia, clugr unit (Imcu din

Sâmcel), II 202.

Isaia, preot din Apoldul-Mic

(1703), II,' 141.

Isaia din Atos, 41.

ftlsaia Pustnicul» (lucrare pai-

sianâ), II, 189.

lsidor (Mitropolit unit al Chie-

vului), 81.

Isi«, 3.

Islazul (sat ; danie), 257.

Ismail (reedina episcopiei Du-

nrii- de-Jos), II, 311, 316-7.

Istoria Biblic, deT. Blajeviciu,

II, 305.

Istoria biblic a Testamentului

Vechi u, de T. Gipariu, II,

290.

Istoria Biblic, de Ilarion Pu-
cariu, II, 304.

Istoria Bisericii A n t i o h i e i,

(1702), II, 10.

Istoria Bisericii Romînilor, de

Petru Maior, II, 212.

Istoria B sericii, de ichindeal,

11, 238.

Istoria bisericeasc, de Farca
(ms.), II, 230.

Istoria bisericeasc (traducere

de Klein), II, 207.

Istoria bisericeasc, de V. Fi-

lipan, II, 215.

Istoria bisericeasc pe scurt,

de AKx. Gianoglu Lesviodax,

H, 271.

I itoria bisericeasc, de aguna
1858, II, 302.

Istoria bisericeasc, de Ilarion

Pucariu, II, 304.

Istoria bisericeasc a Româ-
nilor, de F. S;riban, II, 262.

Istoria eparhiei Râmnicului

(1906), de Atanasir, episcop

i Mitropolit al României, II,

268.

Istoria episcopiei Rdui, de

Melchisedec episcopul, II,

267.

Istoria Mitropoliei Moldo?ei

(ms.), de Melchisedec epis-

copul, II, 267.

Istoria Mitropoliilor Moldovei,

de N. Scriban (1857), II, 261.

iUoria Moldovei, de Garra, ll
t

190.

Istoria naturii sau a firii (1783),

de S. Klein, II, 200.

Istoria Patriarhilor Ierusalimu-

lui, de Dosofteiu Patriarhul,

416; II, 47.

Istoria Sacr, de Alexandru

Mavrocordat, II, 54, 56.

Istoria schismei Grecilor (dup
Maimbourg), de Cotore, II,

214.

Istoria Scripturii Noului Tes-

tament, de Veniamin Cos-

lachi, II, 233.
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Istoria Universali (traducere

din Ghenghelat), II, 291.

Istoria Universal, de Mandi-

nescu, II, 263.

Istoria Universal (tradus de

Molnar, dup Millot). V.

Molnar.

Îslrate-Vodâ Dabija, 359 i n.

2, 390.

I Uvanovici Mihail (meter tipo-
*
graf), II, 20.

Itcani (bisericua din), 103.

Itica I^ropolitic (lucrare de

Varlolomeiu Mzreanu), II,

191.

I ica, tradus de Ghenadie Go-

zianul, II, 107.

* lubitoriul de înelepciune»,'de

Mitropolitul Veniamin (1831),

n, 240.

Iuga (protopop), 50 n. 3.

Iurg Coriatovici, 36-7 n. 3,

69, 90.

Iurie (boier, ctitor), 109.

Iustin de Edesa (ucenic al Mi-

tropolitului Veniamin), II,

247, 265.

Iustinian, 10.

Ivan (ar rusesc), II, 113.

Ivaco (Dumitru, protopop de

Muncaciu). II, 214
Ivir (mnstire din Ato3), 128,

248, 262 ; II, 62.

Ivir (lberia), II, 4.

Izabela (Regina Ungariei), 136.

«Izvoade pentru lucruri de

obte», de D. Eustatievici,

II, 141.

Izvoranu (mnstire in Buzu),

250; II, 62.

J.

Jale (fostul jude), 45.

J alova (protopopia din), II, 21.

Jidovtita, 42.

Jitia (mnstire), II, 62.

Jitianu (mnstire), 288.

Joz (protopopia din), II, 41. V.

i Juc.

Joltubin (general rus), II, 282.

Juc (vicariat unit in Ardeal),

II, 125.

Jugani (sat de danie), 309 n. 2.

«Jurmântul preoilor», de e-

piscopul Calinic de Râmnic,

.""iirSoiT"

K.

Kakavelas (Ieremia, dascl),

412, 416.

Kailiakra, 19-20.

Karidas (Gheorghe, Vistier),

340.

K as trio ta (Gheorgl e, boier),

II, 9.
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Katzikia (mnstire greceasc),

II, 61.

KaimiJz (ministrul Mariei-Te-

rezei), II, 135.

Kemeny (Ioan, principe al Ar-

dealului), 347.

Kerameus (Nicolae, dascl i
teolog), 359, 412, 416.

Keza (protopopia de). II, 17.

Klein (Samuil), II, 201-7, 210-

11, 213-8, 228, 297.

Kl- iu (IsloriaRomâuilor (ms.),

II, 217-8.

Kogâlniceanu (Ienach», croni-

carul), II, 157.

Koglniceauu (Mihail), II, 260,

305, 307-13

Kollonits (cardinal), 410, 419;

II, 24, 26-30, 34, :*6, 122.

Komaron (episcopia de), II, 22.

Konovicz (Iosif, leolog dela

Chiev), 311.

Kopiuski (Iii*3
,
arhimandrit de

Chiev), 259.

«Kora* (prolopopia din), II, 17/

Korecki (cumnatul lui Alexau-

dru-Vod Movil), 231.

Koressi (Gheorghp, teolog), 415,

Korydalleus (Teofil, erudit),

415.

Kova^zoai (Petru, predicator;,

362

Krilias (Mare-Eclesiarh al Bise-

fi< ii Constau tinopo! ului), Iîf

160.

Krup-ki (Atanasie, episcop iu

Maramur), 225 6.

Kunalis (Kritopulos), 318

Kunig (I>an, misionariu), 193.

Kur^ki (episcop polon), 407.

Kurzbtck (tipograful luî KleinV

II, 203.

Kymeniles (Sevastos : «Critica

neînelegerilor între Apusf
Rsrit», de), 413.

L.

Lctu (Dimitrie, tipograf), II,

141.

Lculete (mnstire), 289.

«Lafsaicon»-ul lui Eraclid de

Capadocia (traducere de Ale-

xandru Polonul, in ara-Ro-

mâneasc i de Teofilact Clu-

cerul, în Moldova), II, 153.

Laiot (Basarab), 96, 172.

€Lmurirea credine», de Si-

mion de Salonic, 411-2.

Lancrm (locuina lui Savaepis*

copul), 171, 176, 178, 182.

Lpun^anu (Alexandru-Vodd),

90, 93, 105, 107-9, 118,

157-8, 160-2, 167-8 n. I,

169, 179, 187, 189, 198, 201,

255, 261 ; II, 75, 183.

Lpuneanu (biserica lui din

Lemberg: Adormirea). 255,

Lipuul (protopopi?), 11. 17.

Lacu-Vod, 34, 69. 74 89 90,
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La {cu (Câadea, pârclab), 54.

Ludat Clucerul (ctitor), 138.

Jjiurian (A.Treboniu, profesor),

II, 298, 311.

Lavrintir, episcop de Ca-

sandra, 316.

Lavrintie, episcop de Roman,

II, 95.

j^avriatie (clugrul dela Hu-
rez), II, 68, 152.

Lavrintie Z'zania (preot, tra-

ductor) II. 109, 114-5.

Lazr Bara qo viei (episcop de

Cerm'gov), 313.

L*z<1r (eclesiarh la Voronej),

II, 92.

Lazr (egumen in Moldova;

1742), II, 86.

Lazr (egumen de Neam), II,

89. V. t precedentul.

Lazr (uc micul lui Pahomie de

Roman), II, 93.

Lazr (cneaz), 41, 43.

Lazr(Gheorghe),235,237, 239.

jazuri (protopopia din), II 20.

L^apindea (protopopie) II, 17.

aL asivia sau Scara virtuilor»,

II, 97.

«Leastvia» (tlmcire de Var-

tolomeiuMzreanul),H,165.

Lfgpa Clerului (1S93), II, 315.

Legile Seminariilor, II, 308,

.315.

Lemberg .(oraul i biserica or-

todoxa), 37, 259, 266, 293,

393, 312,

Lemberg (Iosif, rpiscop orto-

dox de). 255, 259.

Lemberg (episcopatul catolic i
.Colegiul din), 194, 199,

Lemberg (seminariul din), II,

229.

Lemberg (stavropighia, «Bra-

caia» din), 292, 294, 308-9

n. 2.

Lemberg (tipografia din), 256,

294,297,312,338,390,399.

Lemeay (Ioan, episcop unit al

Ardealului), II, 289, 291,

293-6.

Lemin (protopopia din), II, 20.

Lemnul Crucii (Despre, de

Teofilact Clucerul, 1759), II,

153, 170.

Leon (Gheuca, Mitropolit al

Moldovei) II, 160-1, 185,

189-93, 261.

Leon, episcop de Roman, II,

164, 194.

Leon (Asachi, protopop de Ho-

tin), II, 232-3.

Leon (împratul, fiul lui Vasile

Macedoneanul), II, 4.

Lron-Vod Toma, 279-81, 290,

374.

Leontari (tatl Mitropolitului

Dosofteiu), 387, 389.

Leontie(Moschuna, arhimandrit

unit), II, 202.

Leontie, episcop de Râmnic,

151.

Leopold (fiul lui Grigore Ghica-

Vod), 409.

Leopoldin (diploma, din 1701),

II, 123.

Lesviodax (istoric bisericesc),

113.

Leucueni (moie), 70.

Leurdeanu (Stroe, ctitor), II,

65.
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Lewenberg (Rudolf, Iezuit), II,

39.

Lexicon slavo-român al Iui Mar-

darie Cozianu), 293 n. 4.

Lichudis (fraii), 385, 406, 412.

Ligaridis (teolog), 415.

Lipnichi (Ieremip, episcop de

Baia-Mare), II, 21.

Lipova-Timioara (episcopia

de), II, 128.

Lipova (biseric ortodoxa), 234.

Lilavor (Iaca), 37 n. 3.

«Litosub (lui Petru Movila),

234.

Liturghia slavon din 1507-8,

I, 124.

Liturghia calvin pierdut (se-

colul al XVl-lea), I, 177.

Liturghiile din 1610 i 1612

(ale Mitropolitului Anastasie),

241.

Liturghia lui Petru Movila, I,

293.

Liturghia din 1646, 338.

Liturghia din 1680, 382, 401

n. 1.

Liturghia greco-arab din 1701,

II, 6.

Liturghia din 1702, 401, 405;

II, 9.

Liturghia georgian din 1710,

II, 6.

Liturghia din 1713, li, 102, 108.

Liturghia slavo-român din

1715, II, 47.

Liturghia din 1728, II, 110,

114.

Liturghia din 1733, II, 113-4.

Liturghia greco-arab a lui Si-

livestru de Antiohia, II, 58.

Liturghii din 1741-42, II, 110

n. 5.

Liturghia româneasc din 1745

(Moldova), U, 116.

Liturghia din 1747, II, 110 n,

5, 114 n. 3.

Liturghiile bljene din 1756

i 1775, II, 139.

Liturghiile din 1759 i 1767
f

II, 151.

Liturghia Sf. Iacov (traducere

de Partenie de Râmnic ), II,

149.

Liturghiile din 1780, U, 154,

Liturghiile din 1787, II, 155,

Liturghia din 1794, II. 161,

196.

Liturghia din 1797, H, 156.

Liturghiile din 1798 i 1809, II f

218.

Liturghiile din 1813 i 1816,

II, 249.

Liturghia basarabean din

1815, II, 227.

Liturghiile lui Gal act ion de

Râmnir, II, 234.

Liturghiile din 1819 (Moldova >,

11,231.

Liturghia lui Macarie, dasclul

de cântri, II, 235 n. 5.

Liturghia din 1834, II, 240.

Liturghia din 1853, II, 250,

Liturghia din 1870, de T. Ci-

pariu, II, 290.

Liturghia arhiereasc (tradus

de Vartolomeiu Mdzieanul),

II, 165.

Liturgica din 1853, de Melchi-

sedec episcopul, II, 267.

Locurile Slin te, 215, 296-7, ele
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Lodomiria, 35.

Loga (diaconul, dela Tismana),

II, 108.

Logica Iui Klein (1796 i 1807),

II, 215, 229.

Longhin Corenici (Mitropolit

de Iou), 350, 423 4.

Lorin t Diacul (tipograf), 181,

334.

Lovcea (Mitropolie bulgreasc),

211.

Lubieniecki (Valerian, episcop

catolic în Moldova), 228.

Luca (mnstire bucovinean),

II, 177 n. 9.

Luca din Cipru, Mitropolit al

Ungrovlahiei, 151, 2i6, 228,

249, 423.

Luca Mitropolitul (schitul lui),

II, 62. V. i Izvoranu.

Luca, episcop de Râmnic, 151

n. 1.

Luca (episcop de Vicina), 19.

Luca (egumen de Peri), 224.

Lucceti, 72.

Lucavul (sat; danie), 90.

Ludescu (Stoica, cronicar), 380.

Ludovic (Rege al Ungariei),

20, 32, 38, 60.

Lugoj (biserica din), 302, 326,

330.

Lugoj (biserica calvin-român
din), 234.

Lugoj (episcopia unit din), II,

296.

Lukaris (Chirii 1
), 204, 233,

2545 i n. 1, 256-7, 290-1,

303, 306, 310-1, 317, 358,

378, 393, 414; II, 15, 61.

Lupu (Anastase, Ag), II, 85.

Lupu (Bogdan, boier), II, 7.

Lupu (Mehedinteanul, Pahar-

nic), 251, 253.

Lupus (mucenic), 9.

Lusinius (Ioan, episcop soci-

nian), 167-8.

M.

Macarie (Egipteanul), 294, 296

n. 1.

Macarie (Patriarhul Antiohiei),

28 n. 2, 360, 372.

Macarie (Patriarh delpec),150,

179.

Macarie (Mitropolit al Moldo-

vei), 66-7, 76.

Macarie, Mitropolit muntean

(1482), 113 i n. 2.

Macarie (Muntenegreanul, egu-

men i Mitropolit muntean),

85, 124, 126-7, 131-2, 136

i n. 2.

Macarie (Mitropolitul Nicome-

diei), 77.

Macarie, episcop de Roman,

105-6, 109, 123, 155-6 n. 1,

157-9 i n. 4, 160-2.

Macarie de Vama, II, 10.

i Cu privire la el v. o nou lucrare de printele Hrisostom A. Pa-

padopulos, Triest (din Nea ^Jtylpa), 1907.
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Mcar ie (Vldica grec dela

Dealu), 279.

Macarie (episcop unit în Ar-

deal), 99.

Macarie (stareul dela Agapia),

II, i86.

Macarie (egumen de Bistria

Moldovei), 105.

Macarie (egumen de Bistria,

prietenul lui Paisie Veli-

ciovschi), II, 171.

Macarie de Cldruani, II, 215.

Macarie dela Pocrov (ucenicul

lui Pahomie), II, 96.

Macarie, egumen de Sânt'Ilie,

II, 173, 176.

Macarie dela SlatiDa (1787), II,

193.

Macarie (egumen de Voronet),

II, 173, 183.

Macarie (ieromonahul, dascl

de câotri), II, 167, 224 n.

2, 235 i n. 5,240,245,292.

Machow (episcopia de), II, 22,

Mcinul, 19.

Macri (Macarie, teolog), 415.

Macri (Mihail, teolog), 414.

Macri (Visarion), II, 6.

Magdalina (clugrita, vduva
lui Hamza; ctitor), 268.

Mgureanu (schit), II, 269.

«Mahmet» (Ilie Turcitul, fiul

lui Rare), 107.

«Mai nainte gtire», de Eu-

frosin Poteca, II, 235.

Maior (Grigorie, episcop), II,

205. V. i Grigorie.

Maior (Petru), II, 201-2, 204,

206-7, 212, 214, 230, 297.

Maiota (Gheorghe, predicatorul

lui Vod Brâncoveanu), II,

4 i n. 3,

Maler (Filip, zugrav), 165.

Mamul (mnstire), II, 63.

Mnstur (biserica i proto-

popia din), II, 39, 41, 131,

209.

Mandinescu (scriitor), II, 263.

Mandievschi (profesor), II, 259.

Manea (meter zidar), II, 67.

Manea, Marele-Vornic, 138, 284.

Manfi, dascl ardelean la Iai,

II, 233, 253.

« Mângâietorul », de Dionisie

Romano, II, 272.

Manoil (diaconul), 52.

Manoil (împrat bizantin), 48,

65.

Manoli-Vod Giani, II, 149-50.

Manoli (pârclab de Roman),

236.

Mânu (Apostolo, ctitor), II, 8,

63.

«Manualul adevratului reli-

gios», de Dionisie Romano, II,

272.

«Manualul» lui Cariofil (1697),

II, 4.

«Mnunchiu de flori» sau «Chita

florilor», compilaie, de Mi-

halcea Logoft, II, 168.

«Manual de Patriotism», de

Iancu Nicola (1829), II, 245.

«Manual împotriva lui Cariofil»,

de Dosofteiu Patriarhul

(1693), 415.

«Manual contra schismei», de

Maxim Peloponesianul (1690)*

413-4.
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Manzovici (Constantin, crturar

bisericesc), II, 230.

Maramur (Biserica i epis-

copia din), 51, 75, 229, 327-

30; II, 421.

Marchian (Folescu, egumen),

II, 264.

Marcu (Patriarhul Ohridei),117.

Marcu (Grecul, dela Feleac, e-

piscop), 99.

Marcu (egumen la Bistria Gor-

jului), 120.

Marcu Dasclul, II, 10.

«Marcu Pustnicul» (lucrare

paisian), II, 189.

Marcu (fiul lui Radu dela Afu-

mai), 137, 139.

Mrcu (Marcu, Arma), 147.

Mrcua (mnstire), 147 ; II,

65.

Mardarie (episcop, i Mitropolit

al Moldovei), 200, 202-4,

235 n. 4, 423.

Mardarie (vicariu al Mitropo-

liei Moldovei), II, 266, 309

n. 2.

Mardarie (ucenicul lui Paho-

mie de Roman), II, 96.

Mardarie (caligraf), 251.

Mardarie Gozianul, 293 n. 1.

Marele Schit (din Galiia), H,

87, 175, 183.

Margareta-Muata (Doamn),
48.

Margareta (soia lui Alexandru-

cel-Bun), 59, 61.

«Mrgritare» (1691), II, 4.

.«Mrgritare» (ed. a 2-a, 1746),

II, 111, 169.

Mrgritarele lui Ioan Hri-

sostom, traduse de N. Scri-

ban, II, 261.

Marghita (Doamna lui Simion-

Vod), 291. V. i Melania.

Mrgineanu Ioan (scriitor), II,

214

Mrgineni (mnstire), 139,

289, 295, 380; II, 61.

Margus (cetate), 9.

Mria (sora lui tefan-cel-

Mare), 98.

Mria Rare (mama lui Petru-

Vod), 108.

Mria (Doamna lui Petru
Rare), 155, 157.

Mria Doamna (fiica lui Ieremia-

Vod), 205.

Maria-Tereza (împrteasa
Germaniei), II, 131.

Mariana (soia lui Andrian,

mama lui Iacov l-iu, Mitro-

politul), II, 88.

Marica (Doamna lui Brânco-

veanu), II, 63.

Marien Diacul, 183.

Marienburg (cetate), 204.

Martini (tefan ; episcop de Si-

retiu), 60.

Martiri, 4.

Mârtonffy (episcop catolic), II,

37 n. 5, 38-9.

«Mrturisirea ortodox», de

Petru Movil, 334; II, 6.

«Mrturisirea» lui Chirii Lu-

karis, 414.

«Mrturisirea ortodox» (gr.;

ed. 1767, de Petru Movil), H,

154.
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Mrturisirea ortodox (ed. Iui

Calinic de Râmnic), II, 251.

«Maslu», de Veniamin Mitropo-

litul, H, 240.

Massillon («Cuvântri» de, tra-

ducere de Efrosiu Poteca), II,

239.

Mateia (Rpge), 98-9.

Mateiu (Patriarh de Alexan-

dria), U 58.

Mateiu al Mirelo", 125 d. 1,

251-3, 275, 279 i d. 1

;

II, 5.

Mateiu (Moise, episcop bn-
ean), 359.

Mateiu Basarab, 31 n. 2, 141,

220, 273, 279, 281-7, 289,

290, 294-9, 301, 303, 306,

338, 340, 345, 356, 371-6,

398,408, 423; II, 48, 60-5.

(Biserica lui, din Buzu), II,

255.

Matematica lui Klein (ms.), II,

217.

Mteti (biseric), II, 66.

Mauriciu (fmprat), 11.

Mauroeides (Nicotae, predica-

tor), D, 170.

«Mauroviahia», 49-50.

Mavridakis (predicator), II, 58.

Mavrocordat Alexandru (Tl-
maciu), 415; II, 54.

Mavrocordat (Alexandru, Cons-

tantin i Ioan), II, 193, 195.

Mavrocordat (Ioar, fiul lui Ni-

coIae-Vod), II, 58.

Mavrocordat (Nicola?, «De Of-

ficiis» de), II, 54, 50. V. i
Nicolae-Vod.

Mavrocordat (Scarlar, ginerele

Brâncoveanului), II, 66.

Maxim, Mitropolit muntean,

121-2 i n. 1, 123 i n. 3,

124, 127; II, 152.

Maxim de Cerigo (episcop),

147.

Maxim de Hierapolis, II, 10/

Maxim Maxiroovici (episcop

sârb), II, 292.

Mjxim (Peloponesianul), 414;

II, 7.

Maximian.V.Maxim(Mitropolil)<

Mxineni (mnstirea din), 280,

«Meditaii religioase» (1838-

1842 ; de Gavril Munteanu),

II, 270.

Mehedini, 41.

Mehei (Avram), II, 216.

Mehei (Iosif), II, 209.

Mehmed-beg (de Nicopol), 126,

Melanchthon, 168.

Melania (clugria, mama lui

Petru Movila), 292. V. i Mar-

ghita.

Melcbiseder, episcop, 66, 157;

II, 265-8, 272, 305, 308,

310-12.

Melchisedec (egumen de Câm-

pulung), 297, 300, 339.

Melchisedec (Lemeni, superior

al Seminariului din Cer-

nui), II, 264.

Melenic (episcopie), 131.

Meletie (Pigae, vicariu patriar-

hal i Patriarh de Alexandria),

149, 211-2 n. 1, 237 i n. l f

254-5 i n. 9, 259, 414, 416;

II, 154.
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Meletie, Mitropolitul Moldovei

(1848), IT, 246.

Meletie Istrali, episcop de Hui,

II, 232, 246-7, 266, 279, 287.

Meletie (episcop in Moldova),

48, 51
Meletie de Târnova (episcop de

Roman, 1821), H, 233.

Meletie (Govaciu, episcop unit

de Oradea- Mar»), II, 133-4.

Meletie (vicariu in Ardeal), II,

26.

Meletie (arhimandrit în Buco-

vina), II, 176.

Meletie (Ghica, clugr fugar

din Bucovina), II, 183.

Meletie (Macedoneanul), 320,

336.

Meletie (Neagoe, preot unit),

II, 202.

Meletie (Sirigul, teolog), 305 i
n. 5, 310-2, 414.

Meletie (Smotrifehi, prelat po-

lon), 290.

M letie (clugr Ia Zograf i
Govora), 297, 300 n. 1.

Mt letie (tipograf), 323.

«Memorialul Mitropolitului a-
guna», de episcopul N. Popea

(1889), IT, 303.

Memoriu in chestia colilor,

de Iacov Stamali, Mitropolit,

U, 195 n. 5.

Memorii, de Radu Popescu,

II. 51.

Mt nedic (mnstirea lui Vin lil-

Voda), 140.

«Mercure franeaisr, II, 190.

Meriani (*at, danie), II, 19, 25.

Meteri : Gheorghe, în Cons-

tantinopol, 263.

Metafizica lui Klein (1796), II,

215.

Meteora (mnstiri ale Tesaliei),

II, 62.

Metodie, episcop de Buzu,
II, 60, 110 n. 5, 114 n. 4.

Metodie al II-lea, episcop de

Buzu (1740), II, 254.

Metodie Racovechi (episcop

din Biia-Mare), II, 22.

Metodie de Dristra (Silistro),

381.

Melodie, dichiul Mitropoliei Su-

cevei, II, 172.

Metodie (egumen de Solea),

II, 176.

Miakici, episcop «valah» in Croa-

ia, II, 35.

«Mic Prinos Fecioarei», de Ma-

carie de Bistria, II, 171.

Midia (episcopie), 131.

Miezipâresimi, 7.

Miel (Pater, corespondent al

lui Nicolae Mavrocordat), II,

56.

Miera (mnstire), II, 80.

Mihail l-iu, Mitropolit muntean,

147.

Mihail al II-lea, Mitropolit

muntean, 147, 150-1, 200,

203, 423.

Mihail (Molodef, episcop de Ma-

ramur), 346.

Mihail (episcop româno-calvin,

din Tordai), 182.

Mihail Pavel (episcop de Ora-

dea- Mare), II, 297.
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Mihail (egumen de Cozia), II,

148.

Mihail (egumen de Moldovia),

189.

Mihail (protopop din Beiu),

330, 349.

Mihail (clugr din Bisericani),

272.

Mihail (ucenicul lui Pahomie

de Roman), II, 98.

Mihail Diaconul (tipograf), 339.

Mihail (Boris; ar), 11.

Mihail Romanov (ar), 259.

Mihail-Vod (fiul lui Mircea), 57.

Mihai Viteazul, 141-2, 147-9,

198, 200, 203-4, 207, 211-13,

215, 217, 220 3, 225, 227,

235, 237, 239, 247, 251 3,

258, 268-9, 280, 284-6, 348-9,

376; II, 37, 60-1.

Mihai -Vod Racovit, II, 78,

80-1, 92, 95-6, 115, 154.

Mihai-Vod Suu, U, 151, 232.

Mihai-Vod Sturza, II, 247, 259,

284.

Mihai-Vod (hiseric din Bu-

cureti), 215, 228, 377; II, 62.

Mihieti (hiseric din), 138.

Mihâila-Vod Movd, 252, 291.

Mihailovici (C^nstantio, preot),

, 151.

Mihalache (Popa, tipograf), II,

196.

Mihalcea (sat; danie), 91.

Mihalcea (Logoft, traductor),

II, 168-9.

Mihnea-Vod l-iu (cel Ru),
120 n. 2, 123, 125-6, 131,

140-1, 155.

Mihnea-Vod al II-lea, 143,

145-8, 151, 180, 182, 189,

197-9, 216, 247.

Mihoea-Vodâ al IH-lea, 351,

372, 408-9.

Milcov, 17.

Milcov (Bernard, episcop de),

17.

Milescu (Nicolae, Sptar), 309,

393-4; li, 83.

Milita (vduva Cneazului La-

zr), 41.

Milija (Doamna lui Neagoe-

Vod), 123-4, 127.

Millo (Gheorghe, boier trimes

la Propaganda), 11, 57.

Minciaky (general rusi consul),

II, 282.

«Mineiele» din 1698, II, 8, 109.

«Mineiu ales pe scurt» (1702-

1715), de Popa Chirilâ din

Ardeal, II, 41.

«Mineiub românesc al )ui Da-

maschin de Râmnic, II, 114.

«Mineiele» lui Ghesarie II,

155-6, 219.

«Mineiele» episcopului Iosif

(tiprite în Buda), H, 228-9.

«Mineiele» din 1852, ale lui a-
guna, II, 302.

«Mineiele» din 1862, H, 250.

Miniat (Ilie, aulor de Predici),

II, 111, 169, 240.

«Minologhiub lui Petru Movil,

I, 293.

Minoritii (Ordinul), 17, 58.

Miruti (biseric), 52, 95, 105,

108.

Mircea (stpânitor bulgar),

18-9.
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Mircea-cel-Btrâo, 39, 45-6,

48-9, 54, 58-9, 61, 129.

Mircea-Vod (Doamna lui), 31

n. 2.

Mircea (fratele lui Radu-cel-

Mare), 114.

Mircea Ciobanul, 140-2, 144-5,

150, 157, 170, 172.

Mircea (fiul lui Mihnea-Vod
l-iu), 126.

Mireon (episcopie), 381. V. i
Filaret, Grigorie, Mateiu.

Miroliub (Vasile, secretariul lui

Dionisie Novacovici), II, 141.

Mirou Romanul (Mitropolit),

II, 303.

Miron (episcop de Vad), 328-9.

Miron-Vodâ Barnovschi, 265-7,

272- 3, 294, 304-6, 322; II,

91.

Misail (Mitropolit al Moldovei),

II, 81.

Misail, episcop de Buzu, II,

60.

Misail (arhimandrit la Biseri-

cani), n, 89, 92.

Misail (egumen de Bisericani),

II, 164.

Misail (egumen de Vorone),

95.

Mico (ctitor), 283.

Misira (mama lui Dosofteiu Mi-

tropolitul), 387.

Mislea (mnstire), 137, 377;

II, 61, 250.

«Mistirio sau Sacrament»
(1651), 339.

Milhra (zeu), 3.

Mitilene (episcopie), 52.

Mitrofan, Mitropolit al Mol-

dovei, 202.

Mitrofan Mitropolit al Ungror-

vlahiei, 136, 145, 295 ; II,

10, 50, 53, 59.

Mitrofan, episcop de Buzu,

11, 7-9, 11-2, 109.

Mitrofan, episcop de Hui,
244 n. 2, 260, 262, 267,

305, 402, 407, 411, 414;

II, 79.

Mitrofan, episcop de Rdui,
157.

Mitrofan, episcop de Roman,

157 i n. 3, 240, 304.

Mitrofan (egumenul mnstirii

Sânt* Onufrie a lui tefan Pe-

triceicu), II, 163.

Mitrofan (egumen de Biseri-

cani), II, 92.

Mitrofan (egumen de Moldo-

via), 240.

Mitrofan (clugr la Bisericani),

394.

Mitrofan (clugr paisian Ia

Raca), II, 186.

Mitrofana (soia lui Nistor Ure-

che, clugrit), 242, 269.

«Mitropolia Românilor ortodoci

din Ungaria», de Ilarion Pu-
cariu, II, 304.

Mitropolia erii-de-Jos (în Mol-

dova), 70.

Mocioni (ctitori), II, 298, 300,

Modoran (Radu, tatl lui Cli-

ment de Bistria), II, 107,

Moezia, 2-3, 5.

Mogo (Ban, ctitor), 138.

Mogooaia (biseric), II, 66.
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Mobaciului (Câmpii; episcopia

sârbeasc de), II, 135.

Mohilu (tipografia din), 298

;

II, 139.

Mohu (protopopia de), 383 ; II,

17.

Mohammed al H-lea (Sultan),

117.

Moise (Mitropolit eârbesc de

Belgrad), IJ, 112.

Moise (episcop ortodox din

Banat), II, 38.

Moise Drago (episcop unit de

Oradea- Mare), II, 134, 140.

Moise Fulea (protopop, ginerele

episcopului Moga), II, 290,

294.

Moise (clugr, tipograf), 140.

Moise-Vodâ (ii erii-Rojnâ-

neti), 139.

Moise-Vod Movil, 292, 294,

304, 306-7.

Moiseiu (metoh al Putnei), 234,

328-9; II, 127.

Moldovan (loan, canonic), II,

297.

Moldovita (mnstire), 67 i n.

2, 97, 137, 189, 201 i n. 1,

244, 325; II, 89, 164, 166,

177.

Moldovita (anastasie, egumen
de), 84.

Moldovita (Antonie, egumen
de), 337.

Molitvenicul din Getine, 140.

Molilvenicul slavon din 1545,

I, 140.

Molitvenicul slavon al lui Co-

resi, 174.

Molitvenic cal vinesc (secolul al

XVI-Iea), I, 174-5.

Molitvenic (roanu-cript, dia

1610), 319.

Molitvenic din 1631, 395.

Molitvenic din 1689, 385.

Molitvenic din 1699, II, 9.

Molitvenice slavone din 1699

i 1706, II, 108.

Molitvenic din 1706, II, 101.

Molitvenic românesc din 1713,

II, 108, 115.

Molitvenicul român din 1721.

II, 109.

Molitvenicul din 1730, I
r

,

113.

M)litvenicul din 1741, II, 110

n. 5.

Molitvenicul clin 1747, II, 97,

110 n. 5, 114 n. 4. 115.

Molitvenicul din 1757, II, 139.

Molitvenicul din 1758 $i 176-S

11, 151.

Molitvenicul din 1759 II, 153.

Molitvenicul din 1764, II, 160.

Molilvenicul din 1782, II, 155.

.

Molitvenicul diu 1783, II, 191.

Molitvenicul din 1789 (Stril-

bifcchi), II, 192.

Molitvenicul din 1793, II, 230

n. 2.

Molitvenicul din 1796, II, 156.

Molitvenicul din 1804, II, 196.

Molitvenicul din 1808 («Euho-

loghiu*), II, 156-7.

Molitvenicul basarabean (1820),

II, 227.

Molitvenicul Mitropolitului

Nectarie (1820), II, 234.
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Molitvenicul lui Veniamin Cos-

tachi n, 240.

Molitvenicul din 1847, II, 250.

Molnar (Ioan), 11,135, 216-9,

228.

Molnar (preot, agitator neunit),

216-7.

Molode (clugr), 159 60.

Molybdos(Ioan, medic), 411 2.

V. i Gomnenul (Ioan).

Mopi Grigoriu (mnstire la

Atos), II, 62.

MonoGsitismul, 10.

Monte (Giovanni-Battista del,

misionar catolic), 410.

Morariu (Silvestru, «Cuvân-

tri» de)^ (1860), II, 305.

Morea, 65.

Moruzi (Alexandru Vod), II,

146, 187, 192.

Movil (Alexandru-Vod), 231,

243.

Movil (Petru, «Canon pe

scurt», de), 293.

Movil (familia), 242-3, 262.

Moxalie (Mihail, cronicar), 251,

298-9.

Moxalie (Cronograful lui), 251.

«Mreaja Apostolilor» (1757),

de Nicolae Mauroeides, II,

170.

Muncaciu (episcopia i Biserica

din), 223-6, 2 k
J8, 234, 327;

II, 22, 35, 133, 207, 210,

29(3, 299. .

Munteanu (Gavril, profesor),

II, 270-1.

Muntiul (Efrem, ruda lui Klein),

II, 207.

Murano (mnstire catolic),

143.

Murgu (Eftimie, profesor), II,

260.

Musachi (Macarie, candidat la

episcopia unit din Ardeal),

II, 122.

Mucatirovici (teolog sârb), II,

237-8.

N.

Naftanail (egumen de Raca),

II, 90.

Nagy (lacob, de Harsânyi), 353.

Nagyszegy (Gheorghe, nobil ro-

mân), II, 30.

Naissu*, 9.

Nmieti (mnstire), II, 177

n. 9.

«Nravurile bune», de Moise

Fulea, protopop, II, 290.

Nasiovici (profesor), II, 259.

Nafanail (egumen de Sâat' Ilie,

lâog Suceava), II, 89.

Natanail (egumen dela Atos),

412.

Naupact (episcopie), 317.

Neaga (mama lui Neagoe-Vod),

125 n. 1, 134.

Neaga (sora lui Neagoe-Vod),

166 n.2, 125.
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Neaga (Doamna lui Mihnea-

Vod Turcul), 259.

Neaga (fiica lui Gherghina,

pârclab de Poenari), 116

n. 2.

Neagoe, protopop din Broteni,

II 202.

Neagoe-Vod (Basarab), 30 n. 2,

111, 120 n. 1, 121, 123-4,

127 i n. 2, 128 n. 1, 129-

34 i n. 2, 135-8, 145, 151,

155, 173, 262, 273, 282-3,

285, 287 ; II, 62.

Neagoe Vornicul (din Craiova),

119, 125 6.

Neagoe Stolnicul (dela Cs-
cioare), 139.

Neagoe Postelnicul (ctitor), 289.

Neamju (cetate), 162 ; II, 75.

Neamu (mnstire), 39 n. 5,

46 n. 3, 48, 53-4, 69-70, 82-3,

87, 94, 97, 106, 116, 120,

156, 158, 179, 207, 242;

II, 95-6, 184-6, 194, 199,

223, 225, 227-8, 230-1, 233,

239-40, 248, 261, 265, 271,

279, 309.

Neam (Antonie dela, ucenic

paisian), II, 186.

Nectarie, patriarh de Ohrida,

214, 238, 257.

Nectarie, patriarh de Ierusa-

lim, 358-60, 378, 387, 411.

Nectarie Mitropo'itul Uogro-

vlahiei, II, 151, 230 n. 2,

234 i n. 2.

Nectarie (Hermeziu, arhiereu

;

ucenicul Mitropolitului Ve-

niamin), II, 247, 308.

Neclarie (Moraitul, arhiman-

dritul lui Filaret al II-lea) f

II, 151. V. i Nectarie Mitro-

politul.

Nectarie (Clugrul, dela

Câmpulung), 298.

Negel (Grigora, tatl lui Ve-

niamin Costachi), II, 196.

Negoiescu (Pan, ctitor, fratele

Doamnei Marica), II, 63.

Negoieti (mnstire), 287> II,

61.

Negri (C), II, 286.

Negru-Vod, 25.

Neofit Kretikos, Mitropolit af

Munteniei, 30 n. 2; II, 60,

90, 145, 169, 249, 251, 272,

277, 282-3.

Neofit Scriban (episcop), II,

620-2 i n. 1, 263, 305, 312,

Neofit de Creta. V. Kretikos.

Neofit de Sevastia, II, 10, 12,

Neofit de Sofia, 259.

Neofit (arhidiacon grec), 295,

Neofit (Rodinul, predicator),

253.

Neofit, egumen, din Bucureti,

II, 154, 174.

Neofit, clugr, meter, dela

Buzu, II, 153.

Neofit Duca (dascl grec din

Bucureti), II, 238.

Neofit Rabinu 1
, II, 196.

Netzhammer (arhiepiscop ca-

tolic), 5 n. 1.

«Nevzutul Rzboiu», de Mi-

tropolitul Veniamin, II, 240.

Neurauter Carol (Iezuit, teo-

log), II, 29.

Nifon (seminariul), II, 250,263,

315.
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Nifon (Patriarh), 116-8 i n. 2,

119, 125, 127 n. 1, 128, 130,

132, 134-5.

Nifon, Mitropolitul Ungrovlahiei

(1850), II, 249-50, 271, 287,

302, 309, 312.

Nifon (schit), II, 249, 283.

Nicanor, Mitropolitul Moldovei,

238; II, 91 n. 1.

Nicanor (episcop de Roman),

201 i n. 4, 202 i n. 1.

Nicanor Melentievici (episcop

de Cruedol), II, 127.

Nicanor (egumen de Bogdana),

II, 89.

Nicanor (egumen de Neam),
II, 89.

Nichifor Parhasios (Dasclul,

vicariu patriarhal), 148 i n.

3, 149, 199, 203 i n. 3, 204

i u. 3, 405.

Nichifor, Mitropolit grec al Mol-

dovei, II, 85-6, 88, 90, 115,

158.

Nichifor (Theotokis, Gorfîotul,

Mitropolit de Cazan), II, 171.

Nichifor (Mitropolit al Ungro-

vlahiei), 147.

Nichifor, protosinghel, 423.

Nicoarâ (Moise), II, 300.

Nicodim (patriarh de Ohrida),

83.

Nicodim, egumen de Bistria

(in Oltenia), II, 137.

Nicodim (ieromonah, Sf.), 40-1,

43-7, 49-50, 84, 87, 139,

148, 374.

Nicodim (popa, ucenicul lui

Pahomie de Roman), II, 90.

Nicodim Greceanu, II, 236.

Nicolae, patriarh al Ohridei,

117.

Nicolae (egumen de Arge), II,

130.

Nicolae (egumen de Bistria),

271.

Nicolae (protopop în Balomiri),

II, 130, 136.

Nicolae (protopop bucuretean),

II, 110.

Nicolae (protopop în lnidora),

330; II, 31.

Nicolae (monah din Neam), II,

185.

Nicolae Alexandru -Vod, 26,

32, 282.

Nicolae- Vod Pâtracu, 239.

Nicolae-Vod Mavrocordat, II,

67, 76, 80-1, 83, 93, 96,

109-10, 115, 154, 168.

Nicolae-Vod Mavrogheni, II,

146.

Nicolae Papadopol (Gomnenul,

erudit) II, 46.

Nicolae (lancu, bursierul Mi-

tropolitului Veniamin), II,

239, 245. y
"

t ;

Nicolae (Vistierul, din Ianina),

263.

Nicolae (tipograf), II, 24.

Nicolae (ucenic - tipograf din

Iai), 394.

Nicomedia, 40.

Nicon, patriarh rus, 296, 306,

358, 360-1, 370, 381.

Nicopoli, 9, 41, 50.

Nicorit (Hatmanul ; biserica

lui), 266.

28
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Nikusios (l'auaioti, dragoman),

312.

Nil (schivnic), 201.

Nil de Salonic, II, 171.

Nil dela Sorsca (traducere de

Vasilie, egumen dela Poiana

Mirului), II, 167.

Nil (egumen de Pângirai),

272.

Nimigea (prolopopie), II, 17.

Nistor Ioanovici (episcop bni-
tean), II, .300.

Nistru (protopopii), II, 179.

Nomocanoane (din 1620, 1624

i 1629), 149, 293, 299.

Notar (Luca, Magaducele), 81.

aNotife istorice i arh ologice»,

de Melchisedec episcopul, H
267.

Notre Dame de Sion (instituie),

II, 315.

Noul Testament (tiprit de

erban-Vodi), 413.

Noul Testament (1648), 335-6

345.

Noul Testament, tâlc de Farcaa

(ms.), II, 230.

Noul Testament din 1703, II, 9.

Novae, 9-10, 12.

Nucet (mnstire), 116 n. 2,

128; II, 5, 62, 152.

NQrnberg, 58.

Nuor (boier al lui Ilia-Vodi),

156.

0.

Obradovici, Dosi teu, fabulist,

II, 190-1.

Ocna Sibiiului (biseric), 212;

II, 40.

Ocneh-Mari (mnstirea din),

321.

Octoihul slavon din 1510, 126.

Octoihul slavon din 1574-5, I,

143, 145.

Octoihul slavon (Coresi) din

1578, I, 14,].

Octoihul lui Petru Movil, I,

293.

Octoihul din 1()40, 294 i urm.

Octoihul Mitropolitului Dosof-

teiu al Moldovei, 395.

Ocloihul din liuziu (17C0), II,

102

Octoihul din 1700, II, 8.

Octoihul din 1705, II, 101.

Octoihul românesc din 1712, U,

101, 109.

Octoihul din 1726, II, 110,115.

Octoihul din 1731, II, 110.

Octoihul din 1736, II, 1 10 n. 5.

Octoihul din 1741-2, II, 114

n. 3.

Octoihul din 1746, II, 110 n. a
Octoihul din 1750, H, 115.

Octoihul din 1763, II, 141.

Octoihul din 1770, II, 139.

Octoihul din 1774, II, 154.

Octoihul din 1776, II, 155.

Octoihul moldovenesc din 1786,

II, 160.
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Octoihul din 1792, II, 156.

Octoihul din 1804, II, 179.

Octoihul din Râmnic, 1810, II,

230.

0;toihul din 1810-11, II, 226.

Octoihul din Neam, 1811, II,

230.

Octoihul din 1816, Moldova, II,

231.

Octoihul din 1836, II, 248.

OJessos (Vama), 9.

O loacru, 9.

O lobescu (Alexandru, ministru

de Culte), II, 310.

0:1 oii le Curii Bizantine, de

Patriarhul Hrisant (1715),

II, 47.

«Oglinda tainic a vuii clu-

greti», de Macarie de Bis-

tria, II, 171, 189. \
«Oglinda statului politicesc i

bisericesc» (1835), de Radu
Tempea, U, 270.

Ohaba (protopopie), II, 17.

Ohrida (Patriarhat de), 12, 31,

36, 85, 87, 91, 93, 104, 148,

150-1, 214, 257, 316.

Ohrida (Antonie, patriarh de),

150.

Ohrida (Atanasie Risea, pa-

triarh de), 148.

Olârescu (profesor la Socola),

II, 258.

Olov, 24.

•OIavschi (Maniu), episcop de

Muncaciu, II, 131.

«Ol tea (Donmn), 97.

£>Iteni (biseric, lîng Râmnic),

151.

«Omilii», de Patriarhul Hri-

sant (1734), II, 47.

«Omilii», de Macarie Egipteanul

(traduse de Macarie de Bis-

tria, în 1775), 11, 171.

«Omologhia», de Mitrofan Kri-

topulos, 295.

Onior (candidat de corector

la Buda), II, 218.

Onufrie, episcop de Râmnic,

151 n. 1.

Oprea (pop dinAlmor), 221.

Oprea Diacul, 140.

Oradea-Mare (episcopie orto-

dox), II, 133.

Oradea-Mare (episcopie unit),

II, 133-4, 140.

Oradea-Mare (episcopie latin),

171.

Oradea-Mare (biseric), 295-6.

Oradea-Mare (protopopie), II,

129.

« O r ân d u i a 1 a chipului celui

mare îngeresc» (tlmcire
de Vartolomeiu Mzreanul),
II, 165.

Ortia (protopopie), II, 17.

'Oreisc (mnstire), 128.

«Organul Luminrii», II, 293.

Orlov (general rus), II, 194.

Ormeni (protopopie), 367.

Orologhiariul din 1855, de T.

Cipariu, II, 290.

Orologhiul din 1766 i 1778,

n, 139.

Orologhiul Mare din 1782, II,

155.

Osman (Sultan), 257.

Ospitalieri (Ioanii, Ordin), 17.
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Ostrovul (mnstire), II, 62.

Ostrogoii, 9-40.

Oteteleanu (erbaD, cumnatul

lui Chtsaiie de Râmnic), II,

151.

Ovruci (scauu de arhimaudiii),

313.

Oxenstierna (Cugetrile lui). II,

191.

Padova (coala greceasc din),

359 n. 2, 399.

Pdure (Dumitru, tipograf),

415.

Paflagonia (mnstirile din),

128.

Pafnutie, Mitropolit grec, 203.

Pafomie (Vldic grec, supt

Radu Mihnea), 254. V. Pa-

homie.

«Pgân» (paganus), 5 n. 2, 6.

«Pagoni» (mnstire), 315.

Pahomie (Patriarh al Constan-

tinopolului), 127.

Pahomie dela Bisericani, Mi-

tropolit deVorone, 394,11, 92,

97.

Pahomie, episcop de Rdui,
105.

Pahomie, episcop de Roman,

II, 81-2, 90, 94-6, 153, 160,

186.

Pahomie, egumen de Putna, II,

163.

Pahomie, egumen de Peri, 51,

224.

Pahomie, clugr (Barbu Craio-

vescu), 120.

Pahomie (monahul, Lpu-
neanu), 109.

«Pahomie» (traducere de Kleio)f

II, 213.

Paisie (patriarh de Alexandria),

360.

Paisie (patriarh de Ierusalim),

295-6, 358.

Paisie (Mitropolit de Salonic),

290.

Paisi* , episcop de Râmnic, 151 r

Paisie Ligaridis, 296 i n. 3f

340, 358, 393.

Paisie (egumen de Galata), 316,

Paisie (egumen de Govora), l\,

64.

Paisie Velicnvschi (clugr,
crturar), H, 142, 166 i n,

4, 167, 171-3, 183 8, 194f

196, 199, 223, 248, 257, 265.

Paisie cel Scurt, arhimandrit de

Neam, 94.

Paisie dela Ivir (egumen grec),

412.

Palamas (ereticul), 48.

Palamede (cântreul luiMihai-

Vod), 203.

Palamutea (convenia austro-

turc) diu 1776), n, 472.

Paleologul (loan, împrat), II,

83.

ftPalia» din 1582, 171, 183-4.

336.
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palin (generalul-prezident), II,

281.

Pamperis (Ambrosie, dascl i
clugr din Iai), II, 151.

Panaghia (mnstire), 142.

«Panahidicul» (tlmcire de

Vartolomeiu Mazreanul), II,

165.

Panaioli (egumen din Sinope),

II, 5.

Pandovici (Dimitrie, niet^r-

lipograf muntean), II, 138.

«Pâinea pruncilor» (Catehism

unit, 1702), II, 35, 112.

Pângraii (mnstire), 109,

272; II, 80-1.

Pann (Anton, scriitor), II, 271.

Panonia, 10.

xl Panoplia dogmatic» din 1710,

II, 6.

Panselinos, 40.

Pantaleon, protopop, II, 21.

Pantei imon, arhiepiscop de

Gaza, 296.

Pantelimon Ligaridi?. V. Paisie.

Pantei imon (mnstire), II, 67.

Pantocrator (mnstire din

Constantinopol), 52, 62, 128,

130; II, 62, 167.

Pantocrator (Grigorie, egumen

de) (probabil amblac). V.

Grigorie.

*Papismul i Biserica român»,
de Melchisedec episcopul, II,

267-8.

Para (protopop), II, 204.

Paraclisul Sf. Petru i Paveb

(traducere de Vartolomeiu

Mazreanul), II, 165.

«Paraclis», de C. Manzovici,

1815, II, 230.

Paracliticbi, de Iosif episcopul

de Arge, II, 201.

tParamitia» lui Petru Movil,

294.

Parcevich (Petru, misionariu),

408.

«Parenetecile» (traducere de

Hrisant Patriarhul), II, 4.

Pârhui (biserica din), 104.

oParimiile de prete an», 1682,

395.

Pros (Atanasie de), II, 201,

230.

Partenie, patriarh de Alexan-

dria, 394.

Partenie l-iu, patriarh de

Constantinopol, 307, 310-12,

314, 359, 376 n. 2.

Partenie al II-lea, patriarh de

Constantinopol, 315.

Partenie, patriarh de Ierusalim,

II, 76.

Partenie, Mitropolit de Adria-

nopol, 308.

Partenie, Mitropolit al Moldovei,

II, 318.

Partenie, Mitropolit de Mun-
caciu, 328-9.

Partenie Chrysokentitos,de Po-

goniana, 318.

Partenie, episcop de Prespa,

279.

Partenie, episcop de Râmnic,

44 n. 1,423; II, 147, 149-52

n. 2.

Partenie, egumen de Bisericanif

II, 91-2.
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Partmie, egumen de Mrgi-
neni, 295.

Partenie, egumen de Secul, II,

90.

Partenie, egumen de Slatina,

261, 273; II, 90.

Partenie, egumen de Snagov,

279.

Partenie, clugr dela Biseri-

cani, 286.

Partenie, egumen grec, 412.

Pârvu, Clucer i ctitor, 215.

Pârvu (fiul Vornicului Neagoe

Craiovescul), 119, 121.

Pârvu (nepotul lui Radu-cel-

Mare), 122.

Pârvuletii (Craiovetii), 121.

Pasrea (mnstire), II, 249,

283.

Pasko (nobil ungur), 369.

«Pastoral», de Andreiu a-
guna, II, 302.

«Pstoriceasca datorie», 1759,

II, 139.

«Pstoriceasca poslanie», 1760,

II, 139.

Pater (lano, negustor), 367;

II, 32.

«Patericul» lui Petru Movil,

294.

«Patericul» dia 1828. V. Ye-

niamin (Mitropolitul).

«Patimile lui Werther» (tra-

ducere de Gavriil Munteanu,

1842), II, 270.

Ptracu-cel-Bun, 141, ^44.

Ptracu-Vod (Petru Movil),

291. V. Petru (Movil).

Ptracu (Jicnicerul, ispravnic),

II, 74.

Ptruti (mnstire), 95, 241;

II, 177.

Patruzeci de Mucenid (biserica

din Bucureti), II, 03.

Patruzeci de Mucenici (mta*?-

tire în Atos),. II, 193.

«Pavecernicul» (traducere '!*»

Vartolomeiu Mzreanul), Il f

165.

Pavel Nenadovici, patriarh de

Carlovf, II, 170.

Pavel, episcop de Hui, 266.

Pavel Nemeanul, episcop ile*

Roman, 244.

Pavel, episcop româno-calvip,

din Turdai, 176-8, 182.

Pavel din Agiud, pnot, 272.

Pavlichianism, 76.

Pecersca (mnstire ruseasc ),

294, 309 n. 2; 11,95-6,167,

170.

cPenticostariul» din 1694, nf ti-

prit, de Alexandru Dascluf

polon, II, 153 n. 2.

«Penticostariul» din 1701, II, 9 f

109.

«Penticostariu» din 1741, IK

111.

«Penticostariu» din 1743, 11,

110, 114.

«Penticostariu» (retipi it in

Moldova, dup unul mun-

tean, supt Evloghie Dasclul

slavon dela Iai), II, 160.

«Penticostariul» din 1768, 1780,

1782, II, 154.

«Penticostariul» din 1784-5, 11,

155.

«Pentru preoie» (1827), 11,238.

Peri (sat lâng Sighet), 51, 223.

DigitizedbyG00gle



TABLA KUMEI.Otf 439

Peri (mnstirea Sf.Mihail din),

51.

Perperi (moned), 43, 46.

Pesta (capela ortodox din), II,

272.

Petiel (Moise, protopop din

Inidora), 171-2, 233.

Peterffy (iezuit), II, 56.

Petrino (Nicolae, baron), II, 300.

Petronie,Vldic unit din Banat,

H, 38.

Petronie (l-iu i II?) Vldic
rus de Muncaciu, 224-5, 226,

238.

Petru Movil, Mitropolitul Chie-

vului, 221-2, 260, 290-1 i
n. 1, 292 5, 297- 300, 305,

308, 310-14, 323, 334, 338,

356, 358; II, 6-7, 14, 141.

Petru, arhiepiscop de SoGa, 409.

Petru Partenie, episcop de

Muncaciu, 329.

Petru Rotosinschi, episcop de

Muncaciu, 328.

Petru Pavel Aaron, Vldic
unit, U, 126, 135 n. 3, 137-41,

171, 202.

Petru din Zips, episcop de Baia,

66, 74.

Petru de Insula, episcop ca-

tolic al Moldovei, 100.

Petru, protopop al Moldovei,

50-2

Petru, protopop-Vldic dine-

gheti, 171.

Petru, protopop-Vldic din

Inidora, 171.

Petru, egumen de Arge. V.

Radu-Vod Paisie, 137-9.

Petru de Ciuciu, protopop, 330.

Petru, protopsaltul, din Efes

(1805), II, 224.

Petru, popa din Vad, 110.

Petru-cel-Mare (ar), II, 47-9,

93.

Petru-Vod al Muatei, 49-50,

53, 69, 71, 74, 97.

Petru-Vod AroD, 83.

Petru (fiul lui Neagoe-Vod),

130, 134.

Petru-Vod Rare, 93, 98-9,101 ,..

104-10,118,141,152,1558,

162, 188, 317.

Petru-Vod Cercel, 133, 141,

146-7, 193, 199 ; II, 60.

Petru-Vod chiopul, 140, 142,

145-6, 148, 161, 187-94, 196-8,

201-3, 213 n. 3, 216, 238,

241-2, 248-9, 252, 255, 307.

Petru (fiul lui Ioan-Vod cel

Cumplit), 161.

Petru Maior (i Istoria originilor

româaeti), 237.

Petru Diacul, 140.

Petru (agitator ortodox in Ar-

deal, 1711), II, 36.

«Petru Movil», de Ghenadie

Enceanu, II, 263.

Piatra (biserica din, a luitefan-

cel-Mare), 96.

Photiades(Lambru,dascl grec),

II, 199.

Piatra (biserica catolic), 195.

«Piatra Scandelei» (traducere

de Mitropolitul Veniamin

;

1828), II, 240.

«Pidalionub Mitropolitului Ve-

niamin, II, 240.

«Pidalionul»(indreptatde Neofit

Scriban), II, 261.
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cPildele i Iu vâ lturile Sf.

Scripturii), de I. Mrgineanu,

II, 214.

cPilde Filosofeti» (1713), II, 8.

«Pilde Filosoficeti» (1795), II,

218.

Pimen (clugr), 53.

«Piscup», 8.

Piteti, 282.

«Plânsul Nsctoarei de Dum-
nezeu» (tâlmcire de Varto-

lomeiu Mzreanul), II, 165.

Pltreti (mnstire),61,286-7.

Platonida (Maica ; Doamna Mi-

lita), 144.

Pleoianu (profesor), II, 271.

Ploieti (ora), 284.

Plosca (mnstire), II, 40, 138

n. 1.

Plumbuita (mnstire), 138,

141, 284-5; II, 62.

Pobrata (mnstiri), 48,70-1,

92, 97, 106, 188, 202, 388-9,

392; II, 75, 89.

Pocrov («chit), II, 95-6, 187.

Pocutia, 61, 91.

«Pogribania preoilor mireani»

(1650), 339.

Poiana Mrului (biseric brân-

coveneasc), II, 40 66.

Poiana Mrului (mnstire din

Râmnicu-Sârat), 11,167,187,

283.

Poiana Mrului (moia ; danie),

U, 234.

Poiana Vldici, 52.

Poienari (cetate), 116 n. 2.

«Politica», de Klein (1796), II,

215.

Poiotc (Colegiu catolic), 199.

Polot^ (rpis:opu), 259.

Polovraci (mnstire), 406 i
n. 2; II, 68.

«Polustavul» din 1773, II, 139.

Pomelnicul dela Bistria, 66

n. 4.

Pomenirea lui tefan-cel-Mare,

de Vartolomeiu Mzreanul,
II, 163, 165 n. 2.

Pop (Ioachim, profesor la Blaj),

II, 214.

Pop (Teodor de Ujfalu; tradu-

ctor de Psalmi), II, 288,

Pop (Vasile, dascl ardelean la

Iai), II, 233, 257.

Popânzleti (schit), II, 251.

Popazu (protopop ; episcop), II,

294, 300-1.

Popea (Nicolae, episcop), II,

303-4.

Popescu Veniamin (profesor la

Socola), II, 259.

Poponea (Nicolae, Nil; bursierul

Eforiei), U, 235.

Popovici (Eusebiu, profesor), II,

315.

Popovici (Ioan, de Hondol, vi-

cariu), II, 210-11, 216.

Popovici (Mihai, preot din Sân-

Micluul Banatului), II, 164.

Popovici (Mihai Atanase; tipo-

graf), H, 115.

Popovici (Petru Râmniceanu, ti-

pograf), II, 139.

Popovici (Sa va, caligraf), 11,209.

Porceti (biserica lui Mateiu

Basarab), U, 40, 130.

Porfirie Ardan (episcop de
j

Muneaciu), 328-9, 332.

Porflrie Clugrul, 306.
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Porphyrita (Ienacbi, agentul

lui erban-Vod la Poart),

381.

«Poslania sau dreapta oglind

a pcii», de Klein, II, 210.

Possevinus (misionariu catolic),

187.

Poteca (Eufrosin), II, 235, 239,

262, 271. («Discurs asupra

Istoriei», de Bossuet, tradu-

cere de), II, 239.

Potemcbin (Guvernator al

Principatelor), II, 192.

Potlogi (biserica din), II, 66.

A Povestea Evreicei Marcada»

(tiprit de erban-Vod),
413.

a Povestea la 40 de mucenici»

(1689), 386.

*Praenotationes» (1696 ; de N.

Papadopulo), 410.

.«Pravila Aleas», de Evstratie

Logoftul, 321-2.

Pravila din 1640, 299.

Pravila din 1722 (tradus de

Pavel Dobra), H, 105.

Pravila de Rugciuni (a lui Si-

nesie) din 1761, I, 122 n. 1

;

fl, 152.

jtPravil de canoane», de Co-

tore, II, 214.

«Pravila canonic», a Mitropo-

litului Veniamio, II, 240.

*Pravila manual» din 1844, de

Radu Tempea, II, 270.

j:Prvilioara» (învtur pen-

tru duhovnici, din 1781 i
1784), II, 191.

^Pravoslavnica mrturisire»

din 1691, II, 7, 14.

«Pravoslavnica Mrturisire» din

1745, II, 111.

«Pravoslavnica învtur» din

1798, II, 156.

«Pravoslavnica Mrturisire» de

Dosofteiu Filitis, II, 219.

«Pravoslavnica Mrturisire» din

1827, II, 238.

«Praxisul forului bisericesc», de

Klein, 11, 215.

Precista (biseric din Roman),

109; 11,183 4.

Preda (fiu al Vornicului Neagoe

Craiovescul), 119.

Predeal (mnstire), II, 283.

«Predici» de Zollikofer (tradu-

cere deD. Obradovici), II, 191.

«Predici sau Învturi la toate

Duminicile i srbtorile»

(1809), de Petru Maior, II,

212.

«Preoia» din 1740 (Râmnic),

II, 169.

«Preoia» din 1749, II, 115.

«Preoia sau îndreptarea preo-

ilor» (1789), de Radu Duma,

11, 209.

«Preoia», de Calinic de Râm-
nic, II, 251.

«Preotul» (revist iean), II,

308.

«Prescurtare a Psaltirii», de

Sf. Augustin (traducere de

Dionisie Lupu), II, 236.

«Prescurtare despre dumne-

zeetile dogme» (Epi torni,

etc.) din 1816, traducere de

Iosif de Arge din At»n*«»«

de Pros, II, 201,)5_(]
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«Pricestniarul», de Macarie,

dascl de cântri, II 235 d. 5.

Prima Iustinian, 10 148, 214.

Priscani (moie; danie), If,

190.

Prislop (biserica din), 139, 181,

184, 220, 228-9.

Prislop (Ioan de, Mitropolitul

Ardealului), 2223, 227-9.

Prislop (loan, egumen de), 184.

V. art. precedent.

«Procanonul» lui Petru Maior,

U, 205 i n. 1.

Procopie Ivacicovici, episcop

ardelean, II, 301, 303.

Procopie Hodermarschi (epis-

cop de Muncaciu), II, 123.

Procopie Ioan (profesor), II, 270.

Procopovici (profesor), II, 259.

tProhodub de Macarie, dasclul

de cântri, II, 235 n. 5.

Prohor, episcop de Râmnic,

151 b. 1.

Proilav, Mitropolie (=Brila;

episcopia dio), II, 174, 227,

311, 314.

«Propovedaniile la îngrop-

ciunea oamenilor mori», de

Petru Maior, II, 212, 214.

Proorocul Samuil (mnstire
în Focani), If, 184.

Proscomidie, 27.

« Protopopadichia » , « Nedrep-

tatea fcut preoilor», scris

de Petru Maior la 1784, II,

206-7.

Protopopii Moldovei, anteriori

Mitropoliilor, 50 n. 3, 52.

215. ' (episcopie catolic),

Poloc (

Psalmi ^1835), traducere de
Teodor Pop. V. Pop.

Psaltichia (dou) dela Neam
(1808), II, 228.

Psaltichia din 1819 (Moldova),

231.

Psaltichia din 1879,de Silivestru

Morariu, II, 305.

Psaltirea din 1570, 1, 177-8.

Psaltirea (Coresi) din 157(k
1577, I, 180.

Psaltirea slavon din 4576,

1580, 1588 ; II, 143.

Psaltirea lui Petru Movil, Ir
293.

Psaltirile slavone din 1637-8,

ale lui Silivestru de Govora,
298, 300.

Psaltirea slavon din 1650, 339.

Psaltirea din 1651, 333, 336r
339, 345.

Psaltirea slavo-român a lui

Dosofteiu, Mitropolitul Mol-
dovei, 391, 395.

Psaltirea în versuri a lui Do-*

softeiu, 391.

Psaltirea din 1694, II, 7.

Psaltirea din 1697 (traducere

netiprit, de Alexandru
Dasclul polon), II, 153 n. 2.

Psaltirea de Snagov, din 1700r
II, 5.

Psaltirea de Buzu din 1701 f

II, 6-79.

Psaltirea din 1703, II, 9.

Psaltirea slavon din 1709, H,

108.

Psaltirea în versuri din 1720f
de Teodor Corbea, II, 93^
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Psaltirea româneasc dio Râm-
nic (1724), II, 112.

Psaltirea din 1731, II, 115.

Psaltirea din 1735, II, 110 n. 5.

Psaltirea lui Duca Sotiriovici,

II, 116.

Psaltirea din 1746, II, 114 n. 3

Psaltirea din 1748, II, 110 n. 5.

Psaltirea din 1751 i 1764, II

151.

Psaltirea din 1752, 1757, 1766,

1782, II, 160.

Psaltirea slavou din 1754, II,

152.

Psaltirea româneasc din 1756,

II, 152-3.

Psaltirea din 1764 i 1780, II,

139.

Psaltirea din 1767, II, 153.

Psaltirea din 1775, 1780, II,

154.

Psaltirea din 1779 i 1784, II,

155.

Psaltirea din 1784 (Iai), II,

191.

Psaltirea din 1786 (Stiilbi'tchi),

II, 192.

Psaltirea din 1790-1 (Strilbi-

chi), II, 161, 192.

Psaltirea din 1792-3 (Strilbi-

chi), II, 192.

Psaltirea din 1796, II, 156, 230

n. 2.

Psaltirea din 1802, II, 161.

Psaltirea din 1804, II, 196.

Psaltirea din 1808, II, 229.

Psaltiri sibiene i braovene din

1810-12, n, 230.

Psaltirea din 1817 (Moldova),

II, 231.

Psaltirea din 1834, II, 240.

Psaltirea din 1836, II, 248.

Psaltirea lui Andrei aguna,
II, 302.

Pseudo-episcopi, 14, 5, 48.

Puiu (Mihai, ctitor), II, 37.

Pullava (mnstire), II, 186.

«Purcederea Sf. Duh», de Ni-

colae Gomnenul, 11, 111.

«Purcederea Sf. Duh împotriva

latinilor», II, 238.

Pucariu (Ilarion, arhiereu), II,

304.

«Purcedarea Sf. Duh», de Ma-

xim de Cerigo, 1, 147.

Putna (mnstire), 24, 87-8,

90-2, 94, 103, 107, 110, 325,

357; II, 75, 94, 96-7, 127,

157, 161-3, 166, 173, 178,

264.

Putna (Antonie, egumen de),

II, 163, 176, 194.

Putna (Calistru, egumen de),

II, 89, 161, 163.

«Puul» i «Imprjirea de grâu»

(1833), II, 238.

Q.

Quei ini (Bernardino, episcop catolic de Arge), 195-6, 205-6
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Raab (Justus, misionariu), 193.

Rchiteni (sat ; danie), 309 n. 2.

Racovia (protopopie), II, 17.

Râczvâros (biserica catolic

din Pesta unde e îogropat

Klein), II, 218 n. 4.

Rada (mama lui Radu-cel-

Mare), 116 n. 2.

Rdui (episcopia i tipografia

din), 69, 89-90, 103, 105

;

II, 95, 116, 162, 164, 166,

174-5, 177, 208.

Radoslav (meter), 137.

• Radu-Negru*, 29.

Radu l-iu (fiul lui Vlaicu-Vod),

30-1, 39, 44-5.

Radu al II-lea (Pleuvul), 57.

Radu-cel-Frumos, 59, 113 4,

121.

Radu-cel- Mare, 114-6 n. 2,

117-9, 122, 124, 126, 128,

137, 140, 147.

Radu-Vod Paisi^, 45, 114, 132,

136, 138-42; II, 61.

Radu-Vod dela Afumai, 132,

1356 n. 4, 137-9.

Radu-Vod llia?, 172.

Radu-Vod erban, 212, 227,

231, 239, 247, 249-52, 375-6,

399; H, 61,

Radu-Vod Mihnea 141- 2, 216,

226, 230-3, 244, 247-50, 252,

254, 256-7, 260, 262-3,265-6,

279, 285, 289, 377-8 ;II, 9, 62.

Radu-Vod Leon (fiul lui Leon
Toma), 374-7, 383, 386, 409.

Radu-Vod, fiul lui Alexandru

llia, 281.

Radu (fiu al Vornicului Neagoe

Craiovescul), 119.

Radu (Banul din Craiova), 119,

368.

Radu (popa din cbeii Brao-

vului), II, 110.

Radu-Vod (mnstirea), 141,

247, 249-50, 257, 262, 377-8;

II, 9, 52, 62, 259.

Radu Logoftul Greceanu (cro-

nica lui), II, 11 n. 5.

Radziwill (Janus, ginerele lui

Vasile Lupu), 313.

Rafail, egumen de Hurez, II,

152, 187.

Rafail de Dragomirna (tlm-
citor), 398.

Rafail de Neam (ucenic pai-

sian), II, 186.

Raici (istoric sârb), 370.

Râkdczy (Gheorghe l-iu, prin-

cipe), 301, 323-4,327-8, 347;

II, 36.

Râkoczy (Gheorghe al II-lea,

principe), 327, 329, 345 7,

351-4, 372.

Râkoczy (Sigismund, prinoipe),

327, 449-50.

Râk6czy (Francisc, principe),

327 ; II, 35.

Ralet (D.), II, 286.

Rmeti (schit la Hurez), II, 68.

Rmei (biseric dela Geoagiu),

136; II, 132, 137.
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Râmnic (episcopia i tipografia

din), 151 i n. 1 ; II, 4, 68,

101-5, 107-8, 112-4, 128, 135,

141, 147, 151-2, 155-6.

Râmnic (seminariul din, 1837),

If, 269-70, 272.

Râmnic (Maica Domnului, bise-

rica din), II, 148.

Râmnicu - Srat (biserica lui

tefan- cel-Mare din), 96 n.

7; IF, 61.

Râmniceanul (Naum), II, 237*

239.

Râmniceanul (Ioan, tipograf),

II, 139.

Râncciovul (mnstire), 170,

382 ; II, 65.

«Rânduial a diaconstvelor»

(1687), 386.

«Rânduial Mortului» (1807-

10), II, 218.

«Rânduiala Sfinirii Bisericii»

(tiprit în Basarabia la 1820),

II, 227.

Rare (biserica lui Petru, din

Roman), II, 266. V. i Petru,

Ilie, tefan.

Raca (mnstirea lui Macarie

de Roman), 109, 157, 159-60,

237 ; II, 76, 90, 183, 186.

Raca (Antonie, egumen de),

II, 186.

«Rasoforul» sau «Despre Tun-

dere», de Nichifor Theotokis

(traducere paisian), II, 189.

Rasoforul» din 1815, II, 231.

«Rspunsuri», de Varlaam Mi-

tropolitul (1645), 321.

Rat (Mihail), 350.

Rat( tefan , negustor, ctitor), 37.

Rteti (mnstire), II, 283.

Râuor (protopopie), 11, 20.

Rzboieni (mnstire), 96.

«Rzboiul din 1769-1774», de

Chesarie de Râmnic, II, 151.

Razu (Constantin, Vornic), IIf

116.

Rzvad (biseric), 284.

Rzvan (biseric în Bucureti)-

II, 60-1.

Regay (Iezuit), II, 37.

Regulamentul Organic (Semi-

nariile dup), II, 250.

Reteg (târg in Ardeal), 110.

«Retorica» de Ion Molnar, II,

216.

«Retorica» de Filaret Scriban,

II, 262.

Reuseni (biserica din), 95.

«Revista Teologic» (din Iai),

II, 316 n. 1.

Rhew (episcopat: Vad), 110.

Rhossikon (mnstire la Atos),

115.

Richenthal (Ulrich, cronicar),

64.

Roaba (schit), II, 62.

Robert (arhiepiscop al Unga-

riei), 10.

Rodinul (Alexie, din Bizan) r

340.

Rodna, 51.

Rogoza (Mihail, Mitropolit ru-

sesc în Polonia), 204.

«Rogacioni de sera», de Sa-

muil Klein (1779), II, 204.

Roguszki (guvernator polon),

II, 75.

Roja (scriitor), II, 291.
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Roman l-iu, 48, 50, 69, 89.

Roman (diacul dela Baia), 161.

Roman (episcopia, oraul i
biserica), 69-70, 82 n. 5, 84,

86, 88 9, 103, 105, 167 ; II,

132, 193.

Roman («arhiepiscopi» de), 66

n. 4. V., pentru epUcopi, la

numele lor.

Roman (biserica catolic din),

167, 195, 207.

Romoel (protopopie), 384.

Rosetti (Nicolae, comite), II, 56.

Rosetti (Scarlat, comite), II,

312.

Rostock (Academia din), 167.

«Rotul de aur», de Dimitrie

de Rostov, JI, 95.

Rotari (moie; danie), II, 190.

Roznovanu (Nicolae), II, 312.

Rudzinski (episcop catolic), 407.

«Rugciunile» din 1819 (Mol-

dova), II, 231.

Rumien(ov (general ru>), II.

150.

Runcu (mnstire), II, 90.

Rusalii, 7.

Iiuava, 42

Ruset (lordachi), II, 74.

Ruset (familia), 381.

Rusu (loan, profesor), II, 289.

Ruxandra (Gica lui N*a#oe-

Vodâ)i 135-6 i n. 4, 137,

139.

Ruxandra (Doamna lui Lâpu-
neanu), 107, 109.

Ruxandra (Oica lui Vasile Lupii),

314.

Ryngalla (Doamn), 62, 60.

Sabo (tefan, teolog), II, 205.

Sacadate (protopopie), 383.

Sâcal (protopopie), II, 17.

Sadova (mnstire), 288, 381;

II, 64, 271-2.

Sadu (satul de natere al lui

Samuil Klein), II, 122.

Safta (Domnia), II, 11.

aguna (Andreiu, Mitropolit),

II, 290-304.

Slagiu, 51, 223, 299.

Saldobagiu (protopopie), II, 20.

Slite (protopopie), II, 17.

Salonic (Mitropolia din), 10-117.

Sâmbta-Mare (coala lui Ko-

lonics), II, 35, 122 3.

Sâmbta-Mare (tipografia ie-

zuiilor) 418.

Sâmbta-de-sus (biserica brâ i-

coveneasc din). II, 40

SâmbUa-de-sus (moie; danii),

II, 234.

Samuih patriarhul Alexandriei,

II, 82-3, 96.

Samuil, Mitropolit al Moldovei,

66 n. 4.

Samuil de Sinai, locotenent de

Arge, II, 252.

Samuil Vulcan, episcop unit, II,

290.

Samuil Rabbi (Evreu conver-

tit), 170.

DigitizedbyG00gle



TABLA NUMELOR 447

Sâmpetru (serbtoare), 6.

Samurcâeti (mnstire), II,

283.

Sindomir, 48, 60.

Sandomir (Ioan, episcop de), 60.

andru, popa din Vad, 110.

Sandu (Ieremia, tipograf), II,

439.

Sandu (Bucureteanul, tipo-

graf), II, 159.

Sângiordz, 6.

Sângiordz (protopopia din), II,

20.

San-Giorgio dei Greci, din Ve-

nera 322.

Sânicoar (Sf. Nicolae din Ar-

ge), 6, 26-31, 33.

Sânmedru (Sf. Dumitru, serb-

toare), 6.

Sântandreiu (serbtoare), 6.

Sântmaria (serbtoare), 6.

Sânlimre (biserica lui Hunyady

din), 94.

Sântion (Sf. Ion, serbtoare), 6.

Sântoader (serbtoare), 6.

Sântul (protopopia din), II, 20.

Sânvasiiu (serbtoare), 6.

Sâozene (serbtoare), 6.

.Sânziana (serbtoare), 6.

capte taine ale Besearicii»

(1644), 322, 339.

Sârcineti (schit), II, 149.

Srcinescul (Vldica). V. Gri-

gorie Socoteanu, episcop de

Râmnic
Sârbul (Ilie, din Cernavoda,

II, 112.

Sarde (episcopia din), 131.

Sârghie de Tismana, episcop de

Maramur, 217, 223, 225,

230, 271.

Srindar (biseric în Bucureti),

285, 377 ; II, 61, 256.

Sarmisagetuza, 139.

Sas-Sebe (protopopie), II, 17.

Sas-Vod, 51.

Sâtmariu (biserica din), II, 41.

Sâtmariu (cetate), 228 9, 231.

Sulescu (Gheorghe, buisierul

Mitropolitului Veniamin), II,

239, 259.

Sava l-iu, episcop de Roman,

388-99.

Sava, episcop de Roman (al

II-lea),apoi Mitropolit al Mol-

dovei, II, 73, 75-6, 81.

Sava Brancovici, Mitropolitul

Ardealului, 123 n. 1, 345-51

i n. 1, 352-3, 355, 360-5 n.

4, 366-70, 375-6, 383, 386,

388, 390, 423; II, 22.

Sava al 11-lea, Mitropolit al

Ardealului, 385-6.

Sava al IlI-lea, episcop de Ro-

man, II, 82.

Sava, episcop de Hui, 184 n. 5,

325; II, 80.

Siva, Vldic ortodox de Li-

pova, 234.

Sava, episcop de Rdui, 357.

Sava, episcop de Râmnic, 151

n. 1.

Sava, episcopul din Sebe (Lan-

crm), 171, 176.

Sava, egumen de Pângrai, II,

90.

Sava, egumen- tipograf, II,

109-10.
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Sava, preot la Bistra, 329.

Sava, popa dela Geoagiu, 137.

Sava, ieromonahul din Verbila,

439.

Sava (râu), 9.

Sbornicul slavon al lui Coresi

(1568), I, 445.

Sbornic de slujbe (1568), 1, 143.

Sbornicul slavon din 1580-1

(Coresi), 181 n. 3, 182.

Sbornicul (Antologhiul) din

Snagov (1697, 1709), II, 5.

Sbornicul din 1723, II, 82.

Sbornicul de cântri bisericeti

dela Curile Despofilor, 156.

Sbornicul luiRoman diacul dela

Baia, I, 161.

Scanderbeg (principele Alba-

niei), 117.

Scânteia (biserica lui tefan-

cel-Mare), 96.

«Scara Raiului», de Ioan Si-

naitul (lucrare paisian), II,

189.

«Scara Sf. Ioan Sinaitub (1814),

II, 231.

«Scara lui Iacov», de Macarie

de Bistria, II, 171.

ScardoDa (episcopat), 60 1.

Scarlat-Vod Ghi™, If, 153-5;

(un omonim), II, 195.

cheia (din Roman ; biserica),

104, 271.

cheia (in inutul Vasluiului),

23.

cheii Braovului, 133, 147,

150, 165, 169-70, 181, 183,

355; II, 126.

chei (Nicola, preot din), 145

n. 2.

chei (Petcu oanul, dascl In^

H, 116.

«Schismaticia Grecilor», de Ce
tore, H, 214.

Schitul cel Mare (din Galiia),

388.

Scholarios(Ghenadie; «Cuvântr

al lui, tiprit la 1833), H, 238,

Sshwanz (Wenceslas, scriitor)f

II, 215.

Scogard (doctorul lui Vasile

Lupu), 310-1 n. 1.

Scoreiu (mnstire), II, 130,

Scriban. V. Filaret i Neofit.

Scriban (August), II, 264.

Scriban (Romul), II, 263, 308v

Scriban (Neofit, «Cuvinte bise-

riceti» (1858), de), II, 261,

Scriban (Neofit,«Cltorie laP-
mântul Sfânt», 1875), 11,261,

«Scurt introducere în teo*

logie» (1856), de Melchisedetf

episcopul, If, 267.

«Scutul Catechismuului r

(1656), 333.

«Scutul» lui Dosofteiu al Ieru'

salimului, 393.

Scythia Minor, 5, 18.

Sebastia, 76.

Sebastos Kymenites (erudit^

413; II, 6, 10, 47.

Secui, 16.

Secuieni (biseric), 289.

Secul (mnstire), 242, 26l f

300, 356, 392; II, 73, 75f

81, 184-5, 233, 246, 248,

279.

Secularizarea mnstirilor, 11/

307-13.
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Segarcea (mnstire), II, 61,

1056.

Stgarcea (moie; danie), 256.

egheti (protopopie, «Vldi-

cie»), 171.

Segneri (predicator iezuit), II,

214.

Seminariul Central (din Bucu-

reti), II, 315.

eodrfa (Portar de Suceava),

98.

Sepenicu), 90.

Serafim, Mitropolit al Ungro-

vlahiei, 145-6, 181-3.

Serafim de Petrova (episcop de

Maramur), II, 38, 121.

Serafim l-iu, episcop de Buz ti,

136, 284 i n. 10.

Serafim al II-lea, episcop de

Buzu, 284 n. 10, 373, 392.

Serafim, egumen de Bisericani,

II, 92.

erban-Vod, 365, 368-71, 374,

379, 381-2, 385-6, 399-400,

412-3; 11,3-5,9,45,49,63,

102, 108.

erban Greceanu (Logoft),

400; II, 4.

erban, fiul lui Coresi (diacon),

183.

erban (Vistier), 423.

erbul (cumnatul lui Dosofteiu

Mitropolitul Moldovei), 388.

Serbia, 41.

Sercovici Dimitrie (candidat la

episcopia de Sibiiu), II, 210.

Serdica, 9.

Seres (episcopie), 131.

erpe (Cozma, Postelnic), 104.

Severin (cetate i episcopie),

32, 38-9, 43, 59, 118, 120,

131, 150.

Severin (episcopie catolic), 16,

76.

Sf. Ambrosiu de Milan, 391.

Sfinii Anarguri (mnstire),
II, 199.

Sf. Andreiu Apostolul, 25.

Sf. Andreiu (Ordinul), II, 195.

Sf. Antonie, 41-3.

Sfinii Apostoli (biseric în Bu-

cureti), II, 33, 62-3, 255.

Sfinii Arhangheli (metoh al

mnstirii Sinaii), 216.

Sf. Atanasie (mnstire din

Atos), 128, 262.

Sf. Atanasie (biseric dela

Copou), 315, 317.

Sf. Atanasie (coal la Roma),

296.

Sf. Barbara (Seminariul i Co-

legiul, din Viena), II, 35,

203-4, 229.

«Sf. Chirii de Alexandria», de

Macarie de Bistria, II, 171.

Sfinii Constantin i Elena, 11, 6.

Sfinii Constantin i Elena (bi-

seric în Târgovite), 283.

Sf. Constantin (Panegiricul su,

1697), II, 4.

Sf. Dimitrie Basarabov, 1T, 154,

157.

Sf. Dimitrie (biseric în

Craiova), 286; II, 149.

Si. Dimitrie (biseric în Ga-

lai), 317.

Sf. Dimitrie (biserica din Hâr-

lu a lui Rare), 108.

29
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Sf. Dimitrie (biseric In Târ-

govite) 283.

«Sf. DorofteiuB (traducere de

Klein), II, 203.

Sf. Duminec (legend), 75.

Sf. Ecaterina, II, 6.

Sf. Kcaterina (mnstire în Bu-

cureti), II, 8, 60 1
Sf. Ecaterina (metoh al Sinaii tn

Bucureti). V. art. precedent.

«Stintii Efrem i Clement» (tra-

ducere de Klein), II, 213.

Sf. Emeric, 38.

«Sf. Epifanie» (traducere de

Klein), II, 213.

Sf. Gheorghe (mnstirea din

Atos), 128.

Sf. Gheorghe (biserica din Bo-

toani a Doamnei Elena Ra-

re), 108.

Sf. Gheorghe (biseric in Bu-

cureti), 285 n. 4; II, 10-11,

46 57, 60, 249-50.

Sf. Gheorghe (biseric In Ca-

racal), 286.

Sf. Gheorghe (mnstire în

Drohobycz), 204.

Sf. Gheorghe (biseric în Ga-

lai), II, 89.

Sf. Gheorghe (biseric în Hâr-

lu), 95.

Sf. Gheorghe (biseric în la ),

(I, 189-90, 195.

Sf. Gheorghe (Mitoc al Sf. Mor-

miQt), 377; II, 11, 47.

Sf. Gheorghe (biserica lui

Neagoe-Vod), 132.

Sf. Gheorghe (biseric în Pi-

toni), 282.

Sf. Gheorghe (biseric in Su-

ceava), 103, 108.

Sf. Gheorghe (biseric in Ve-

neia), 248.

Sf. Gheorghe (icoana lui Iosif

Muat), II, 88.

Sf. Grigorie (Decapolitul), 120,

250, 252; II, 4.

«Sf. Grigorie Sinaitul» (lucrare

paisian), II, 189.

Sf. Grigorie (teolog), 107.

Sf. Iacov, 16, 26.

Sf. Ilie (schitul dela Atos), 115;

II, 167.

Sf. Ilie (mnstire), II, 95, 173,

176.

Sf. Ioan-cel-Nou, 37, 61, 63,

306-6; II, 87.

Sf. Ioan-cel-Nou (moate), 396.

Sf. Ioan Hrisostom, II, 238.

Sf. Ioan Botf storul (mnstire
în Atos), 118.

Sf. Ioan (biserici in Bucureti),

II, 61, 146, 389.

Sf. Ioan Boteztorul (biseric

în Craiova), II, 63.

Sf. Ioan (biserica «Alb» din

Iai), II, 74.

Sf. Ioan (biseric din Moscova),

357.

Sf. Ioan (biseric din Siretiu),

48.

Sf.Ioau Boteztorul(mnstire),

60.

Sf.Ioan (mnstireabulgreasc
dela Râlo), 5.

«Sf. Ioan Gur-de-Aur» («Mr-
gritarele» lui), II, 4, 10.

«Sf. Ioan Gur-de-Aun («Mr-
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gritarele», traducere de Gri-

gorie, Mitropolit muntean,

1833), II, 255.

Sf. Ladislau, 38.

Sf. Mria (biseric in Haeg),

302.

Sf. Mria (biserica catolic din

Târgovite), 58.

Sf. Mihail (mnstire în Gra-

bat), U, 208.

Sf. Mormânt, II, 57, 60, 78, 89.

Sf. Mormânt (metohul lui in

Gonstantinopol), 305 n. 5»

Sf. Munte, II, 186. V. i Atos.

Sf. Ntchita, 9.

Sf. Nicodim de Tismana, 268,

271 ; II, 152,

Sf. Nicolae (biseric în Arge),

127 n. 3, 215.

Sf. Nicolae (biseric la Atos),

317.

Sf. Nicolae (biseric în Braov),

133, 165, 283-4; II, 131, 136,

234.

Sf. Nicolae (biseric in Doro-

boiu), 95,

Sf. Nicolae (biserica brâucove-

iifasc din Fgra), II, 38.

Si. Nicolae Domnesc (biseric

în Iai), 95; II, 73-4, 80,

84 n. 1, 87, 93-4, 233.

Sf. Nicolae (biseric în Ini-

dora), II, 31.

Sf. Nicolae (biseric in Ismail),

3i6.

Sf. Nicolae (mnstirea Dealu-

lui), 132.

Sf. Nicolae (mnstire în Ga-

lai), 296, 315.

Sf. Nicolae (mnstire la Huba),

68.

Sf. Nicolae (mnstire în

Muocaciu), 224; II, 123.

Sf. Nicolae din Poian (mns-
tire; Pobrata), 48, 68, 71.

Sf. Nicolae (biseric în Târgo-

govite), 138, 200, 283-4.

Sf. Nifon (biseric), 133; II,

200.

Sf. Onofreiu (mnstire), II,

163, 166.

Sf. Pantelimon (mnstire i
spital), II, 148, 252.

Sf. Paraschiva, 308, 316; II, 5.

Sf. Paraschiva (biseric din Ro-

man), 69, 89.

Sf. Paraschiva (biseric in Iai),

261 ; II, 187.

Sf. Paraschiva (biseric în Râm-
nicu-Srat), 141.

Sf. Paraschiva (biseric în Târ-

govite), 275, 283.

Sf. Paraschiva (biseric în

Târgu-Frumos), 108.

SGnii Prini (mnstire în

Sinai), II, 61.

Sf. Pavel Eremitul (Ordinul lui),

60.

Sf. Pavel (mnstire in Atos),

122, 128, 389; II, 62.

«Sf. Petru Damaschin» (lucrare

paisian), II, 189.

Sf. Procopie, 285.

Sf. Procopie (biseric in Gher-

ghita), 285.

Sf. Sava, 9.

Sf. Sava (coal i mnstire
în Bucureti), 413 ; II, 60,

103, 239, 261, 271.
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Sf. Sava (mnstire, coal i
tipografie in Iai), 216, 252,

263, 285, 359, 392, 412-3;

II, 47, 82 n. 7, 87, 89.

Sf. Sava (mnstire in Ieru-

salim), 166, 216.

Sf. Sava (Viaa lui), 254.

Sf. Severin, 9.

Sf. Sofia (biseric in Constan-

tinopol), 253.

Sf. Spiridon (biserici in Bucu-

reti), II, 57, 61, 111, 116,

250.

Sf. Spiridon (mnstire in Iai),

II, 116, 184, 194, 263, 309

n. 2.

Sf. tefaD, 38.

Sf. tefan (paraclis al mns-
tirei Pecersca din Chiev), II,

96.

Sf. Treime (Sf. Troi, m-
nstire), 377 ; II, 138, 140,

203.

Sf. Vailaam (mnstire in R-
sril), 215.

Sf. Vasile (biseric in lai),

II, 261.

Sf. Vasile (pravila lui), 267.

«Sf. Vasile-cel-Mare» (tradu-

cere de Klein), 203.

Sf. Vineri (biseric ia Iai),

261; II, 87.

Sf. Vineri (biseric in Târgo-

vitf), 275, 283.

Sf. Vineri (legenda), 75.

Sf. VisarioD, II, 5.

Sfinii Voevozi (biseric in Târ-

govite), 284.

«Sftuiri cretino-politice»

(1715), II, 8.

tSftuiri ctre duhovnicir

(1827), II, 238.

Sibiianul (Petru, scriitor i ti-

pograf ; 1760), II, 139.

Sibiiu (protopopie), II, 20.

Sibiiu (Mitropolie), II, 288 i
urm.

• Sicriul de Aur» (1683), 385.

ieu (protopopie), II, 17.

Sighet, 51, 223; II, 20-1, 296.

Sigismund (Rege-împrat), 45-

47, 57-9, 61, 63-4.

Sigismund al UI-lea (Rege a?

Poloniei), 199, 204, 257, 260.

Sila (ocrotitorul Mitropolitului

Antonie), II, 96.

Silistra (oraul i Mitropolia > f

II, 314.

Silivestru (patriarh de An-

tiohia), II, 57, 167.

Silivestru Cosov, Mitropolit af

Chievului, 313.

Silivestru Morariu Andrievici",

Mitropolit al Bucovinei, IU

301, 305.

Silivestru (egumen de Govora) f

299-300, 319, 336.

Silivestru (stare de Neam f
Secu), I, 227 n. 4.

Silivestru (clugr din Putna),

II, 96.

Silivestru, clugrul; Vornicul

Stroe, 377.

Siluan (arhimandrit de Neam f

59, 94, 166.

Silva (mnstire, episcopie i
protopopie), II, 17, 132,

137-8 n. 3.

Simidreni (mnstire), 283.

Simihaiu (protopopie), II, 17.
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Simion (patriarh de Gonstan-

tinopol), 116.

Si

m

ion tefan (Mitropolit),

325-6, 329-30, 332-3, 335-6,

339-41, 346, 376.

Simion (Mitropolit al Ungro-

vlahiei), 144.

Simion Petracu (superinten-

dent), 329 30.

Simion Crainic (vicariu), H,

296.

Simion (egumen de Peri),

224.

Simion (protopop de Blgcad),

II, 137.

Simion (pop din Haliciu), 50.

«tSimion de Tesalonic», 411 ; II,

142, 156, 171.

Simion (ar bulgresc), 11.

Simion (Logoftul din Bizan),

340.

.Simion-Vod (Movil), 188, 206,

225, 237-8, 240, 244, 262,

291-2.

Simion Medvedev (scriitor),

406.

S mion Polotchi (scriitor), 406.

S mion (Ieremia, tipograf), II,

115.

S mionovici (Ioan, Ardeleanul;

tipograf), II, 159.

«Simion Noul Bogo3lov» (lu-

crare paisian), II, 189.

Simopetra (mnstire gre-

ceasc în Atos), 215 ; II, 62,

167.

ina (baron), II, 292.

Snai (mnUire), 128,262;

II, 6, 53, 61.

Sinai (Antim, arhimandrit de),

II, 61.

Sinaia (mnstire), II, 66, 283.

Sinaia (Muzeul bisericesc din),

286.

incai (i Cronica lui), II, 201-2,

204-6 i n. 4, 207, 211, 215,

218, 259.

Sinesie (episcop ortodox de

Arad i Oradea-Mare), II,

133, 136, 152.

Singidunum, 9.

Sinod ie (Siluan, egumen de

Raca), 159.

Sinodul din Constana, 63-4.

Sinodul secret dela Constan-

tinopol în. de 1453, 77.

Sinoade pentru Unirea cu

Roma, II, 22, 32, 34-6.

Sinodul din Ferrara, 76.

Sinodul din Florena, 74, 76-7,

84, 415-6 ; II, 139.

Sinodul ardelean din Cetatea-

de-Balt, II, 19.

Sinoadele din Iai (din 1595 i
1600), 148, 200 i n. 6, 203,

213-4, 216, 224, 238.

Sinodul din Iai (1642), 310-2

324.

Sinodul din Moscova pentru pa-

triarhul Nicon, 35860.

Sinodul dela Tiu (lâng Alba-

Iulia), 176.

Sinodul din Cluj pentru UQirea

cu calvinismul, 177.

Sinodul din Aiud pentru unirea

cu calvinismul, 177.

Sinodul dela Brzesk, 199-200,

203 4 i n. 3.
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Sinodul Am 1675 pentru uni-

rea cu calvinismul, 363.

Sinodul din 1697 pentru unirea

«u Roma, 419-20.

Sinodul din 1679 (contra lui

Sava Mitropolitul), 365-6.

Sinodul lui Damaschin de Râm-
nic, 1719, II, 104.

Sinodul unit din 1722, II, 123.

Sinodul al II lea al lui Damas-

chin de Râmnic (1725), 11,

106.

Sinodul unit din 1730, II, 123

n. 4.

Sinodul ortodox din Hagymâd

(1736), II, 129.

Sinodul unit din 1742, II, 123

n. 4, 125.

Sinodul unit din 1744, II, 123

n. 4, 126.

Sinodul local din Mntur
(1746), II, 131.

Sinodul din 1752 (Moldova),

H, 88, 90-1.

Sinodul sârbesc dela Carlovâ,

II, 298-300.

Sinodul din Turda (1847), II,

293.

Sinodul lui Silivestru Morariu

al Bucovinei (1882), II, 301.

«Sinopsis», al Mitropolitului

Ghedeon, II, 82, 116.

«Si^opsis» ed. 1747, II, 169.

«inopsis» (adec cAdunarea

acelor drepte taine», 1751),

II, 169.

«Sinoptica» (1846) de Gavril

Munteanu* II, 270.

Siretiu (oraul, biserica i epis-

copia catolic), 34, 48, 60-1,

66, 74, 100, 167.

Siria, 3.

Sirroium, 9.

iman (Hui lui Alexandru),

22.

itov, 9.

Sivas (arhiepiscopatul de), 76 f

II, 22, 263.

Sivas (Auania de), clugr, II,

260.

Sixt al V-lea (Pe pa), 195.

Slatina (mnstire), J09r

16p, 167, 198, 261, 273, 325;

II, 62, 75, 89 183, 225, 233,

245, 247, 284, 307-8.

Slavii Mezici, 11.

Slobozia lui lenachi (schit);

II, 62.

«Slovenii» (ucenicii lui Paisie

Veliciovschi), II, 186-8.

«Slujebnic» al lui Petru Movil»

293.

«Slujebnic» din 1646, 338'.

«Slujba Sf. Alexandru din Con-
.«tantinopol», 1771 (Veneia),

H 1545.

«Slujba Sf. Andreiu», 1726, II,

110.

«Slujba Sf. Chiopolitis», 1702r

II, 6.

«Slujba Sf. Constantini Elena»

(1696), II, 6.

Slujba Sf. Dimitrie Basarabor

(1770), II, 154.

«Slujba Sf. Ecaterina» (1701 r

1710), II, 15.

«Slujba Sf. Efrem irul», nr

152 n. 1.
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tSlujba Sf. Grigorie Decapo-

litul», de Mateiu âl Mirelor,

II, 4-5.

tSlujba Sf. Grigorie Decapo-
- litul», traducere, II, 152.

tSlujba Sf. Nicodim» (1767),

H, 150, 152 i n. 2.

t Slujba Sf. Nifon de Cilicia»

II, 152 n. 1.

• Slujba Sf. Nifon», H, 219.

tSlujba Sf. Onofreiu» (1764),

(traducere din slavonete de

Mitrofan egumenul), II, 163.

• Slujba Sf. Sava», II, 162 n. 1.

•Slujba greceasc a Sf. Sergiu

i Bacchus», 412.

tSlujba Sf. Stelian», 1787, II,

155.

«Slujba Sf. Vasilie-cel-Nou»,

II, 152 n. 1.

tSlujba Sf. Visarion» (grecete;

supt Filaret l-iu), II, 152.

Smirna (mnstire din), II, 183.

Smotricki (directorul colii din

Camenia), 203.

Snagov (mnstire), 47. 121,

145, 254, 374, 376-7; II, 5-7,

50, 65, 108.

Snagov (biserica Bunei- Vestiri),

146.

Smatyn (tipograQa din), 62,

91, 293.

Sobieski (Regele Poloniei), 396;

II, 73, 76.

Socol (boier, din Corneni),

282-3.

Socola (Seminariul din), II, 224,

333, 257-9, 261-5, 268, 280,

308, 315.

Socola (mnstire), II, 187.

Socoli (Mohammed,Mare-Vizir),

150.

Socoteanu (Gheorghi, tatl

Mitropolitului Grigorie l-iu),

II, 147, 151, 155.

Sodomie, 159.

Sofia, 9, 22.

Sofia (Mitropolia greceasc din),.

211-2.

Sofia (episcopia catolic din),

408.

Sofronia (maica, foasta Stana-

Doamna), 155.

Sofronie, patriarh de Ierusalim,.

271.

Sofronie Miolescu, Mitropolitul

Moldovei, H, 246-7, 266, 278,

287, 307-8.

Sofronie, episcop de Hui, 392.

n. 6.

Sofronie ChiriIoviei, episcop de

Buda, II, 208.

Sofronie, episcop grec
y
370.

Sofronie, egumen de Cotmeana,

47.

Sofronie de Ravania (Vldica

srbesc), II, 128.

Sofronie, egumen de Neam,.

II, 186.

Sofronie, egumen de Srindar,.

II, 269, 309.

Sofronie (ucenicul lui Pahoraie-

de Roman), H, 96.

Sofronie (preot ortodox rs-

culat ; 1760), II, 135-7, 142.

Sofronie Pociacbi (ieromonab),

308, 310-11, 313.

Sofronie,clugr din Neam, 53.
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cSogno di Scipione» (dedicat

lui Gavriil Mitropolitul), II,

Sohupan (Vladimir), II, 258, 308.

Solea (mnstire), 243; II, 90,

164-5 i n. 2, 166, 173, 176.

Solea (Artimon, egumen de),

II, 178.

Solikowski (misionariu catolic),

187, 190-1, 193, 195, 199.

Solnoc (biserica romaneasc
din), 229.

Soimirovich (Francisc, episcop

de Prizren), 408.

Sommer (scriitorul Vieii lui

Despot-Vod), 168.

ona (protopopia din), II, 41,

otânga, 59.

Sotiriovici (Duca, tipograf), II,

159.

Soveja (mnstire), 286-7, 325,

357 ; II, 76.

Spandoni, filosof, 412.

Spineanu (Dumitracu, ctitor),

297.

Spinola (nunciu), 409.

Spiridon (Vldic din Ardeal),

182, 184, 219, 226-7, 229,

231.

Spiridon, arhimandrit de

Neam, 94.

Spiridon (doctor, ctitor), II, 62.

«Spiele neamurilor)» (1827),

II, 238.

Stahie, egumen de Pobrata, 84.

Staico (cumnat al lui Radu-

cel-Mare), 119, 122.

Staico (dascl de slavonete în

Bucureti), II, 168.

Staicu (protopop in Braov),

384; II, 24.

Stan (pârclabul, cumnatul Mi-

titei Doamnei), 127 n. 3.

Stana (Doamna, soia lui Bog-

dan al IU-lea), 155 n. 3.

Stana (Doamna, fiica lui Neagoe-

Vod i soia lui tefan-cel-

Tânr), 155.

Stana (Ana Przerembski, fiica

lui Ieremia-Vod), 205.

Stanca (mama Brâncoveanului),

II, 64.

Stanca (mtua lui Doeofleiu

Mitropolitul Moldovei), 888.

Stagai (Avramie, episcop de),

259.

Stavrinos (Cronica Vistierului)»

252.

Stanciu (Vistierul, ctitor), 139.

Stancul (meter), 394.

Stneti (mnstire), 138, 257 ;

II, 61.

Stneti (moie; danie), 263.

Stanislavovici, episcop catolic

în Banat, II, 105.

Stanovici (Grigore, traductor),

II, 159.

Statutul din 2 Maiu 1864, II,

311.

Stavarachi (capuebehaie mun-
tean), II, 147.

Stavrinos (Vistier), 252.

Stavnischi (Vasile, meter rus),

394.

«Stavrofilia», «Iubirea Crucii»

(lucrare paisian), II, 189*

Stavronichita (mnstire gre-

ceasc), II, 62.
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Stavropighie, 51.

Stavropoleos (biseric din Bu-

cureti), II, 61, 67.

Stavropoleos (arhiepiscopat), II,

262.

tefan Stratimirovici, patriarh

de Carlov, II, 292, 299.

tefan, Mitropolitmuntean, 284,

290, 304, 313, 338, 341, 345,

351, 353, 371-2 i n. 8, 376,

381; II, 59, 110.

tefan, episcop de Buzu, 303;

II, 59 60.

tefan, egumen de Govora i
episcop de Râmnic, II, 106.

tefan, egumen de Arge, II,

65.

tefan, ieromonahul, tlmci-
*

tor, dela Râmnic, II, 112.

tefan, ierodiacon dela Neam,
II, 186, 228.

tefan, ieromonahul din Tis-

mana, 44 n. 1.

tefan (clugr dela Govora),

298.

tefan, autorul Vieii Sf. Ni~

codim (1839), II, 152 n. 2.

tefan Dichiul, 380.

tefan (fratele Mitropolitului

Varlaam), 304.

tefan (preot in Braov, tra-

ductorul lui Baronius), II,

141.

tefan Veszpremi, episcop cal-

vin, 387.

tefan Duan, împrat sârbesc,

21-2.

tefan l-iu i al IMea (Domni ai

Moldovei), 24, 48, 50, 71.

tefan-Vod (Gul lui Alexandru-

cel-Bun), 70, 74, 97.

tefan-cel-Mare, 50 n. 3, 70,

72-3, 81, 83-100, 103-5, 108,

115-7, 120, 193, 238, 243,

355; II, 75, 89, 162.

tefan-Vod Lcuit, 97.

tefni-Vod (fiul lui Bogdan

al IlI-lea), 96, 103-5, 155,

160.

tefan-VolRare, 107, 156-7.

tefan-Vod (fiul Lpuneanu-
lui), 190.

tefan-Vod ((iul lui Petru

chiopul), 196, 235.

tefan-Vod Rzvan, 200, 203;

II, 61.

tefan-Vod Toma al II-lea,

168, 238, 243.

tefan-Vod (fiul lui Vasile

Lupu), 308, 389, 393.

tefan-Vod Petriceicu, 383,

392, 392, 395, 408 ; II, 48,

103.

tefan-Vod Gantacuzino, II,

51-2, 54, 63, 102, 168.

tefan (Despotul Sârbiei), 41.

tefan (vrul Miiiei Doamnei),

127 n. 3.

tefan (Banul Craiovei), 142,

Stepan (maistru), 139.

tefanca (mnstire), II, 40.

tefnescu (Mihail; episcopul

Melchisedec), II, 265.

tefnescu (Petru, preot, tatl

episcopului Melchisedec), II,

265.

Stelea (schit în Bucureti), II,
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Stelea (biserici tn Târgovite),

283; II, 250.

Stethat (Nichita, clugr dela

Studioo, Constantinopol), II,

489.

«Stihirariul», de Macarie, das-

cl de cântri, 235 n. 5.

ctiioa Sf. Scripturi» (1854),

de T. Cipariu, II, 290.

Stilova (protopopie), II, 41.

tim, protopop, 274 n. 2.

tirbei-Vod, II, 149, 187, 250,

269, 282, 285-7.

Stoian (ispravnic de Gorj), 120.

Stoica (Ioao, fuaciouar arde-

lean), II, 298.

Stoica (jupanul, ctitor), 354.

Stoica (Ludescu, cronicar), 118

n. 2.

Stoica (meterul dela iblea),

380.

Stoica (Diraitrie, profesor), II,

259.

Stoica (scriitor), 398.

Stoica (preot-tipograf), II» HO.
Stoicovici (I jrdachi, tipograf, in

Bucureti), II, 153.

Storojine (dani»), 90.

Stourdza (Alexandru de, scrii-

. tor rus), II, 239.

Straimir (ar), 22, 32-3.

tStrastnicul» din 1753 i 1773,

II, 138.

«Strastnicul» din 1816, II, 229.

Stratenia (biseric din Iai), II,

74, 82, 190, 195.

Stratonic (dela Neam, paisian),

II, 186.

Strehaia (mnstirea i epis-

copia), 120, 279, 288, 379 t
n. 4; n, 64.

Strem (moia lui Radu dela

Afumai In Ardeal), 136.

Strilbitchi (Mihail, Rus, tipo-

graf i prelat, tprotopop t)f

II, 191-2, 194, 196, 232.

Strilbitchi (Policarp, fiul lui

Strilbitchi, protopop), li, 192.

Strigonia, 16.

Stroe (Gul lui Drghici, Vornic)f

139.

Stroe (Leordeanul), 377.

Stroe (Sptar, ispravnic), 138,

Stroe (Vistier), 423.

Stroici (familia), 242, 255.

Stroici (Luca), 255.

Strugalea (mnstire), 47.

Studion (mnstire din Cons-

tautinopol), II, 189.

Sturdza (D. A., ministru de

Culte), II, 314.

Suceava (cetatea, protopopia i
Mitropolia), 52-3, 61, 69, 87f

160, 206, 230, 239 ; H, 736,
176, 179.

Suceava (biserica catolic din),

167, 205, 207.

Suceava (Baltazar, parohul ca-

tolic din), 207.

Sucevita (mnstire), 146,188,

205, 233, 240, 242, 258, 262!

292, 305; II, 173, 175,177.

Sucevita (Antonie, egumen de),

II, 178.

Suciu (Pa vel, ctitor), 366.

Sulima (Dimitrie, Dan iii, epis-

cop de Acherman), II, 227*

Sulzer, scriitor, 25.

DigitizedbyG00gle



TABLA NUMELOR 459

ulu (Alexandru Sterca, Mi-
' tropolit), II, 296-9.

umla, Mitropolia greceasc,
- 211.

Supi»rintendeni din Ardeal,

227, 346.

cSuperioritatea Sf. Mormânt»

(1728), deHrisant Patriarhul,

II, 154.

Supt-Pâduri (protopopie), II, 20.

Surpatele (mnstire, ctitoria

Buzetilor), 142 ; H, 63.

Susana (Lotânfcffy, vduva lui

Râk6czy l-iu), 347.

Sutu (Alexandru-Vod), II, 234.

Svidrigailo, principe al Litua-

niei, 67.

Syropulos (cronicarul), 77.

Szarpataki (Martin, nobil arde-

lean), 352.

Sz&ely (Ladislas), II, 33.

z^kely (Moise, generalul un-

gur), 227.

Szerâmi (Toma; episcopul Ti ofil

din Ardeal), 418.

Szunyogh (episcop; iezuit un-

gur), II, 37.

T.

Tabai, arhitect, II, 250.

Tabuc (Mihai, preot catolic din

Trotu), 192.

«Taina Sf. Boteza, 1725, II, 110.

«Tainica florrie», de Macarie

din Bistria, II, 171.

«Tâlcuirea Liturghiei» (1697),

II, 7.

«Tâlcul» din 1746, II, 115.

«Tâlcul Apocalipsului» (1/04),

II, 109.

«Tâlcul Apocalipsului* (lucrare

paisian), II, 189.

«Tâlcul Evangheliilor», de Teo-

filact al Bulgariei, II, 109,

168.

«Tâlcuirea Proorociilor», de N.

Milescu, 393.

«Tâlcurile Psalmilor», de Teo-

doret (traducere de Macarie

din Bistria, 1787), II, 171.

«Tâlcul Psalmilor», de Farca
(manuscript), II, 230.

«Tâlcul Psaltirii», de Mitropo-

litul Veniamin (manuscript),

II, 241.

«Tâlcul» lui Teofilact, II, 200,

219, 223.

«Tâlcuirea pe scurt» a lui Ni-

chifor Calist Xantopulo, de

Gherontie Paisianul (tiprit

la 1814), II, 201.

«Tâlcuirea celor epte taine»,

de Veniamin Gostachi (1807),

II, 224.

Tâmwii (sat de danie), 309

ri. 2.

Tannenberg, 61.

Tânganul (mnstire), 47, 114,

254.

Tarasie, episcop de Roman, 84,

86, 88.
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Tarasie, episcop de Vad, 110

i n. 6.

Tarasovici (Va sil ie, Mitropolit

al Moldovei la 1633), 226,

arc (schit), II, 168.

«Tarcan» (scutire), 73.

Tarcul (mnstire), II, 187.

Târgovite, 58, 275, 279, 282.

Târgovite (Mitropolia din), 113,

123, 132-3, 137, 147, 200,

218 9, 372; 11,65,260,368.

Târgovite (biserica lui Petru

Cercel din), 147.

Târgovite (biserica lui VJa-

dislav-Vod din), 136.

Târgovite (biserica domneasc
din), 141, II, 66.

Târgovite (biserica Târgului),

283.

Târgovite (biserica catolic

din), 58-9, 147, 408 9.

Târgovite (tipografia din),

339 40.

Târgu-Frumos (biserica lui Ra-

re din), 157.

Târgu-Neamt(coala pentru cle-

rici din), II, 247 V. i Neam{.

aTârnosania» (1652), 340.

«Târnosirea bisericilor» (1703),

II, 5.

Târnova, 13-4, 18, 21, 37 n. 4,

46, 49, 83, 211-2.

Taror (mnstirea din), II, 60,

250.

Ttari, 14, 17, 20, 24, 37, 46.

Tatarai (igani), 67 n. 1.

Tauresium, 10.

Tâutul (Ioan, ctitor, boier al

lui tefan-cel-Mare), 95, 98;

II, 165 n. 2.

Tazlu (mnstire), II, 75, 89,

96.

Tegâa (episcopia <b), II, 133.

Theotokis (Nichifor, cCuvia-

tele* lui (1793), traduse supt

Fdaret al II-lea), H, 171.

Teleagd (tefan Roman, c-

pitan din), 353.

tT£l£maque», de F£nelon (tra-

ducere), 11, 191.

«T£!£maque» românesc, de Pe-

tru Maior, II, 212.

Tempea (Radu), 11, 141, 218,

269-70, 289, 302.

Tempaa (Radu ; discurs la sfin-

irea steagurilor, 1834), H
270.

Tempea (Radu ; discur* la des-

chiderea Seminariului, 1837);

II, 270.

Teoctist l-iu, Mitropolit al

Moldovei, 36, 66 n. 4, 83-4,

86 7.

Teoctist al II-lea, Mitropolit al

Moldovei, 88, 105-6.

Teoctist al III lea. Mitropolit

al Moldovei, 156, 158.

Teoctist, Vldic de Blgrad, la

1606, 228-9.

Teoctist Blajevici, episcop bu-

covinean, II, 301.

Teoctist, egumen de Neam,
88-9.

Teoctist, egumen al Pobratei,

88.

Teoctist Scriban, protosinghel,

II, 263.

Teodor, Mitropolit al Ungro*

vlahiei, 113, 123 n.2.
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Teodor, Vldic ortodox de Li-

pova, 234.

Teodor, protopop în Moldova,

238,

TVodor, egumen de Bistria, 84.

Teodor, egumen de Cozia, 217.

Teodor (schivnic), 105.

Teodor (diaconul episcopului

de Vad), 233.

Teodor (Mare-Logoft al lui

Petru Rare), 104.

Trodor (Logoft, ctitorul Hu-

morului), 158.

Teodor (Vistierul lui Petru

Rare), II, 183.

Ttodor de Trapezunt (dascl

grec), 359.

Teodor (Prodan, pisar), 85.

T odora (fiica lui Lpuneanu),
109.

Teodoric (arhiepiscop de Stri-

gonia), 16.

*TeodoreU (lucrare paisian),

II, 189.

Teodorescu (Vasile, profesor

dela Râmnic), II, 270.

Teodorescu (preot dela So:ola),

H, 258.

Teodorovici (Gavrii, nobil ru-

tean), 255.

Teodosie, Mitropolit al Mol-

dovei, 379 n. 6; II, 89, 102.

Teodosie, Mitropolit al Ungro-

vlahiei, 372-3, 375-8, 380 2,

384,386,392,398 401.420-1;

II, 3, 8, 11 i n., 12, 15, 19-

20,33 4,47,52, 59,64,148.

Teodosie l-iu, episcop de R-
dui, 159.

Teodosie Barbovschi, episcop

de Rdui, 2356, 239-41

n. 1.

Teodosie, episcop de Roman,

392.

Teodosie, egumen de Arge,

II, 65.

Teodosie, egumen de Olteni,

151.

Teodosie (emisariul Patriarhiei

de Constantinopol), 49-51.

Teodosie (fiul lui Neagoe-Vodâ),

127 n. % 130, 134 i n. 2.

Teodosie (Logoftul, cronicar),

222.

Teofan, patriarh al Ierusalimu-

lui, 258-60 i n. 3, 263, 265,

290-1, 295, 315, 358.

Teofan, Mitropolit al Moldovei,

107, 110, 160, 162, 179, 187-9,

260-1 i n. 2, 267, 388, 392,

405i.

Teofan, Mitropolit de Palaio*

patrai, 295, 308.

Teofan de Vodena, Mitropolit

macedonean, 214, 238.

Teofan Mavrocordat, episcop

de Baia-Mare, II, 21.

Teofan, episcop de Hui, 325.

Teofan, episcop de Rdui,
105-6 i n. 6, 109, 158 9.

i Adugim la notiele despre Teofan i aceia c el fugi spre Ardeal

Ia 1568, c-1 urmrir boierii Hamza i Dim i trie pân Ia apa Bistriei,

c aici ei ii fcur jurmânt de chezie in numele Domnului i c
astfel el se întoarse (Hurmuzaki, Supl. II i, pp. 248-9).
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Te ofan, egumen de Bistria

muntean, 217.

Teofan, egumen de Câmpulung,

II, 65.

Teofan, egumen de Dragomirna,

II, 166.

Teofan, egumen de Humor, II,

89.

Teofan, arhimandrit din Ale-

xandria, 259.

Teofana (fiica lui Alexandru

Lpuneanu), 109.

Teofana (maica, mama lui Mi-

hai-Vodâ), 217, 269.

Teofil, Mitropolitul Ardealului,

417, 419-21; II, 3, 33.

Teofif, episcop de Râmnic i Mi-

tropolit muntean, 250-1, 280,

298-301,303,306,320-1 338,

423.

Teofil, episcop de Hui, II, 85-6,

88, 185.

Teofil l-iu, episcop de Râmnic,

151, 216, 219.

Teofil al K-lea, episcop de Râm-
nic. V. mai sus, Teofil, epis-

cop i Mitropolit muntean.

Teofil din Prislop, episcop cal-

vin izant, 229.

Teolil Bendela, episcop buco-

vinean, II, 301.

Teofilact, Mitropolitul Bulga-

riei, H, 109.

Teofilact (Clucerul de arie, tl-

mcitor), H, 153, 170.

«Teofilact», ed. din 1805, II, 238.

Teolept, patriarh din Constan-

tinopol, 131.

«Teologia moral», de S. Klein,

II, 215.

cTeologia pastoral», de Klein,

(1817), II, 230.

«Teologhia moraliceasc a R-
sritului», de Klein (manu-

script), H, 217.

«Teologia dogmatic*», de i-
chiudeal, II, 238.

«Teologia pastoral», deichin-
deal, H, 238.

«Teologia moral», de Chirii

opa, 11, 214.

«Teologia dogmatico-rmoral»,

de D. lva o, II, 214.

«Teologia dogmatic» de Ioa-

chim Popp, II, 214.

«Teologia dogmatic» (1801,

Ardeal), II, 111.

«Teologia dogmatic i mora-

liceasc» (1801-4), II, 229.

«Teologia lui Ioan Damaschin»,

1806, II, 238.

«Teologia dogmatic» (1855),

U, 267.

«Teologia pastoral» (1863), de

episcopul Melchisedec, II,

267.

«Teoreticon» de Anton Pan, II,

271.

epelu-Vod, 59.

Tesalia (mnstirile dio),

128.

«Testamentul Nou» din 1648,

a36, 345.

«Tetravanghelul» din 1560 (Co-

resi), 172.

«Tetraevanghelul moschicesc»,

1722,11,92. V. Evangheliare.

Teutoni (Ordin de cavaleri),

15-17, 25-6, 59, 61.
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*Tbeodoret» (1840), II, 255.

cTheoreticon» de Macarie, das-

clul de cântri, 11, 235.

-Theotokis (NichiFor. scriitor

bisericesc), II, 189.

Tbeotokos (biseric în C >nstan-

tisopol), 30.

cThoma dela Câmp» (a Kempis),

traducere de Klein («Imitaia

lui Isus Hristos»), II, 214.

ichindeal (Dimitrie), II, 237.

ichindeal (protopopiat II, 17.

icneti (mnstire), II, 249,

igani (Afgani), 46.

igara (Zotu, ginerele lui Petru

chiopul), 248, 253.

^Tige (general austriac in Ol-

tenia), II, 112.

Tighinea, 71.

Timandi (Candida, mama lui

Ioan Bob), II, 205.

Timioara-Lipova(episcopia

din), II, 128, 141.

Timoteiu dela Cernica (1713),

H, 249.

Timoteiu (Alexandro viei, tipo-

graful), 298.

Timus (Oui lui Bogdan Hmil-

nichi), 356.

inreni (mnstire), 289,

297; II, 60.

*Tipic» de Timoteiu Blojeviciu

(mmuscript), II, 305.

«Tipicon», traducere de Chirii

dela Baca, II, 186.

«Tipicul», de Macarie de Bis-

tria, II, 171.

«Tipicul lavrei, Sf. Sava din

Ierusalim», 156.

«Tipicon» de Veniamin Cos-

tachi (1816), II, 231, 265.

«Tipicon» de Silivestru Mora-

riu (1883), If, 305.

Tipicul (1854) de Melehisedec

episcopul, II, 267.

Tipografia crilor bisericeti,

II, 316 17.

Tipograf (meterul Barbu Bu-

cureteanul), II, 152.

Tipograf (Andreiu ucenicul din

Iai, 394.

Tipograf (leremia Simîoo), II,

82.

Tipograf (Gherasim, ierodia-

con muntean), II, 187.

Ti'mana (mnstire), 44-7, 57,

73,94,128,131,138, 225-6,

271 i n. 1, 374 i n. 1, 376

i n. 2, 377, 380-1 ; II, 63,

68, 235, 250.

Tiszabecsi (Gapar, supermten-

dent), 362, 364.

Titireciu (mnstirea), II, 168.

Tiu (biserica), 350.

Toader (dasclul), 318-19.

Todireni (mnstirea), 389; II,

173.

Toma (Banul, ctitor), 138.

Toma, episcop de Scardona, 60.

Toma de Zagradino (episcop

catolic de Siretin), 61, 100.

Toma (preotul, din cheii Bra-

ovului), 170.

Tomeianu (Margareta, «consi-

liata»), II, 139.

Tophaeus (Mihail, predicator),

361-2, 367, 384-6.

Topliceanu (tipograf), II, 201,

271.
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Topolnia (mnstire din Mi
hedini), 42, 282.

Toporu{i (biserica din), 266.

Toi SQnii (mnstirea i ti-

pografia, din Râmnic), II, 48,

51, 53, 59, 149.

Tournelly (scriitor bisericesc),

II, 229.

Tracii, 1, 4, 5.

tTractat despre Botez», de te-
fan Pop, II, 214.

tTractat despre miruire» al lui

Neofit, Mitropolitul Ungrovla-

hiei, II, 145.

Traian, 2.

Trapez, 71.

Trapezunt (Gheorghe Hypome-

Bas din), II, 47.

Trebe (biseric catolic), 74,

191.

«Trebnicul» din 1636, 298.

Trebnicul lui Petru Movil,

(traducere de Vartolomeiu

Mzreanul), II, 165 6.

Trei Ierarhi (biserica i tipo-

grafia, tn Iai), 307, 311, 313,

316-17, 383, 390, 393-4; II,

259-61.

Trei Ierarhi (biserica din

Piatra), II, 265.

Tricala (Dionisie, clugrul dio),

II, 168.

Trident (Conciliu catolic), 187.

tTrimeterile Sf. Pavel» (manu-

script de Mitropolitul Venia-

min), II, 241.

cTriodul-Penticostariu» din

1550, 143.

Triodul lui Petru Movil, 293.

Tricdul din 1642, 297.

Triodul din 1649, 339.

Triodul rusesc din 16823, II,

113.

Triodul din 1697, II, 8, 108.

Triodul din 1700, II, 8.

Triodul din 1726, II, 110.

Triodul din 1731, II, 97, 11?
i n. 1.

Triodul din Râmnic, 1731, 1747,

II, 113 ?i -irm.

Triodul din 1761, U, 252.

tTriodul» retiprit tn Moldova,-

dup cel muntean, de Evlo-

ghie, dasclul slavon dela

IaT, II, 160.

Triodul din 1777 i 1786, Ur

155.

Triodul din 1782, II, 155.

Triodul din 1798, II, 156.

Triodul din 1813, II, 229.

Triod din Buda, 1816, II, 230^

Triodul din 1847, II, 248.

Triodul din 1856, II, 250.

Trivale (schit), 382.

Troesmis, 5 n. 1.

Trofimovici (I*aia), 311.

Trotu (oraul), 76.

Trotu (biserica catolic), 207^

Trotueanul (Gavril), 104.

Tudor Pisarul, 71.

Tudor (Diacul, ajutorul lui Co-

resi), 172.

Tulcea (episcopia bulgreasc )r

19; II, 314.

Turcule (starostele, ofier po-

lon), II, 75.

Turda (biserica româneasc
din), 229.

Turda (dieta pentru calvini^

zarea Rotnânilor), 178.
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Turdai (episcopia calvin-ro-

mân din), 176-8, 181-2.

Turnavitul (Alexandru, dasc-

lul), II, 150, 167.

Turnu-Rou (pasul dela), 28.

Tuscea (protopopia de), 384.

Tutana(mnstire), 141 ; II, 62.

uora (tabra dela), 189, 193.

Tzigala (Azarie, erudit grec),

411-2.

Tzigara (Apostolo), 253.

D.

Ucuri (biserica), 330 n. 5.

Uglea (mnstire), II, 127.

Ugliea (Despot sârb), 22.

Ugocea (inut), 51, 223.

Uifalu (protopopia din), II, 17.

Ungnad (Ioan), 169-70.

Unguraul (cetate), 51, 110,

223.

Unguraii (sat; danie), 241.

Ungureni (protopopia), II, 20.

Ungvâr (Congregaia din), 328.

Uniev (oraul, mnstirea i
tipografia din), 256, 390-1;

II, 126 n. 1.

Unirea Bisericilor, 76-7, 81,

222 n. 1.

«Unirea i neunirea Principa-

telor», de Neofit Scriban, II,

261 i n. 2.

Uspenia (biseric din Botoani),

108.

Uspenia (biseric din Iai), 95.

Urach (in Wurttemberg, tipo-

grafia slavon din), 169.

Urban al VUI-lea (Pap), II,

296.

Ureche (Grigore, cronicarul),

36, 109, 292, 319.

Ureche (Nistor, ctitor), 242,

261-2, 269, 292, 304, 388.

Ureche (Nastasia), 242.

Ureche (Petru, boier delegat al

Mitropoliei Moldovei), 53.

Ureche (Vasite, fiul lui Nistor),

242.

Urie (clericul, crturar), 54.

«Urmarea lui Hristos» (1845),

de Gavril Munteanu, II, 270.

Ursu (preot domnesc), 304.

Ursu (ucenic tipograf din Iai),

394.

Vcrescu (familia), II, 148.

Vcrescu (Barbu, boier), II,

147.

Vcrescu (Ienachi), II, 155.

Vcreti (mnstire), II, 57,

60, 66-7.

Vcreti (tipografia din), II,

111.

Vad (cetatea, biserica, episco-

patul), 99, 1 10 i n. 1-6,220,

223, 227, 230- i, 323, 326-8;

II, 206.
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Vad (Vldicii din), 410.

Vad (Mateiu, popa din), 440.

Vaida (canonicul), II, 124.

Vajdafalva (protopopia), 330.

Valea (schit din Muscel), II,

61.

Vlenii-de-Munte (mnstirea),

U, 62.

Valerian (Lubienicki, episcop

catolic), 206-7.

Vallarga(Mrioara; sora Ecate-

rinei lui Alexandru-Vod
Mircea), 143

Vancea (episcopul Ioan), 297.

Vanderbech (medic), II, 53.

Vratic (mnstire), II, 187,

279, 317.

Vârciorova, 41.

Vardalah (profesor), II, 278.

Varlaam (Mitropolit de Bel-

grad), 348, 386, 387.

Varlaam (Mitropolitul Moldo-

vei), 303 i n. 1, 304-6, 308-9,

311, 316, 318-23, 327, 333-4,

356-7 n. 1, 389.

Varlaam (tipografia lui), 309-10.

Varlaam (Mitropolit al Ungro-

vlahiei), 137, 143, 377-82,

397-9.

Varlaam l-iu (episcop de Hui

;

1690), II, 79-80, 184-5.

Varlaam, episcop de Rdui
(1744), II, 85-6, 88, 116.

Varlaam, episcop de Vad, 110.

Varlaam (egumen din timpul

lui Neagoe-Vod), 135.

Varlaam, (egumen de Agapia),

II, 193.

Varlaam (egumen de Arnota),

II 64.

Varlaam (egumen de Biseri-

cani), II, 165.

Varlaam (Cuza, ucenicul Mitro-

politului Veniamin), II, 247.

«Varlaam i Ioasaf» (povestire),

134, 297-8, 338.

Varlaamismul (bizantin), 21.

Varna, 18.

Vâre (episcopia ortodox), II,

39, 301.

Vartolomeiu Mzreanul, egu-

men de Solea i Putna, II,

163-4, 166, 170, 173, 176,

183-4.

Vartic (Petru, ctitor), 157.

Vrzreti (schit), II, 166, 187.

Vrzarul (Radu, boier), 283.

Vrzarul (biseric în Târgo-

vite), 283.

Vasilie, Mitropolit al Moldovei,

66 n. 4.

Vasilie, episcop de Roman, 89.

Vasilie Tarasovici, episcop de

Vad, 327-8.

Vasilie Moga, episcop de Ar-

deal, II, 236, 257, 290-1, 302.

Vasilie Hossu, episcop de Lugoj,

II, 297.

Vasilie Erdâlyi, episcop de

Orade, II, 290.

Vasilie, egumen de Bistria, 68.

Vasilie, egumen de Brebu, 287.

Vasilie, stare de Poiana Mru-
lui (Râmnicu-Srat), II, 167.

Vasilie, egumen de Tismana,

138.

Vasilie, protopop din Braov,

II, 20, 25.

Vasilie (Sf., «Cuvintele» lui, lu-

crare paisian), II, 189.
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Vasile Bulgaroctonul (împrat),

12, 18.

Vasile Macedoneanul (aParene-

ticele» Lui), II, 4.

Vasile -Vod Lupu, 24, 118,

283 287,306-10,312-7,320-1,

.356-7, 383, 388, 407-8; II,

48, 74, 77, 89, 92.

Vasile, prin de Ostrog, 254.

Vasile (Vistier), 221.

Vasici-Ungurean (scriitor), II,

292.

Vasiuiu (biserica domneasc
din), 95.

Vasiuiu (biserica catolic din),

195.

Vatoped (mnstire din Atos),

117, 262, 315 n. 1.

Vat (episcopat), 329.

«Vechea Mitropolie a Români-

lor ardeleni», de N. Popea,

episcop, II, 303.

«Vedeniile Sf. Grigorie» (tra-

ducere de Isaia clugrul), II,

202.

Veit (sculptor sas dela Arge,

Vitus), 129.

Vel as (mnstire greceasc),

II, 61.

Venator (Nicolae, episcop), 60,

66.

Venedict, episcop de Vad, 233,

323.

Venedict, arhimandrit grec, 295.

Venedict, egumen de Moldovia,

II, 178, 183

Venedict, egumen de Putna i
Solea, II, 163-5 i n. 1, 176.

Venedict, egumen de Raca,
II, 193.

Venedict Pavlincovschi (iero-

diacon), II, 97.

Veneia, 124, 140, 142, 248,

253,

Veniamin Gost&chi, 187, 196,

200,223-5, 228, 231-3,236,

239-41, 244-8 n. 2, 249, 251,

256, 259, 264-5, 277-80 i
n. 5, 281, 284, 288-9, 309,

317.

Veniamin Roset, episcop de

Roman, 11, 246-47.

Veniamin, egumen de Biseri-

cani, II, 186.

Veniamin din Troada (clugr
grec), II, 260.

Veniamin (ucenicul lui Ghedeon

de Rdui), 160.

Verbila (schit), 138; II, 61.

Vergu (biserica din Bucureti),

II, 59.

Versuri de Mihail Haliciu, 331.

«Versuri intru lauda Fecioarei»,

de Mateiudin Pogoniana, 252.

Versuri de nunt ale lui Duca

Sotiriovici (1749), II, 116.

Vetem (sat din Ardeal), 373,

385.

«Vestitorul bisericesc» (Buzu),

II, 270-1.

Veszpremi (tefan, episcop cal-

vin), V. tefan.

Vevelli (Batiste-Constantin i
Mria, fiica luiNistor Ureche,

soia lui), 242.

Viata Sf. Andreiu din Creta, II,

92.

«Viata Sf. Galist» (lucrare pai-

sian), II, 189.
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«Viaa lui Dimitrie de Rostov»,

lucrare paisian, II, 171,

189.

tViaa Sf. loan Românul», ti-

prit supt Dosofteiu Filitis,

II, 157.

tViaa lui Isus», de Blajevici,

H, 305.

icViaa Sf. Nicodim», de tefan

episcopul (1839), II, 152 n. 2.

(Viaa Printelui Nifon», de

Gavriil Protul, I, 118 n. 2.

* Viaa i slujba Sf. Paraschiva»,

de Mateiu din Pogoniana, I,

252.

*Viaa lui aguna» (1879) de

N. Popea, II, 303.

«Viaa Sf. Vasilie», 1813, II,

249.

«Viaa Sf. Vasilie cel Nou», de

Rafail clugrul (1820), II,

234.

«Vieile Sfinilor)), de Dosofteiu

Mitropolitul, 395.

«Vieile Sfinilor (1758), tra-

ducere de Evloghie Dasc-

lul, II, 161.

«Vierile Sfinilor» (1782), tra-

ducere de Macarie de Bis-

tria, II, 172.

«Vieile Sfinilor» de Mitropo-

litul Grigorie Nemeanul, II,

238.

«Vieile Sfinilor» (1807), II,

228.

«Vieile Sfinilor» ('1830), II,

252.

«Vieile Sfinilor» < 1S30. 18.' >(>'),

II, 2iS, 255.

Vichentie, Mitropolit de Bel-

grad, H, 128.

Vichentie Ioanovici, episcop de

Arad, II, 170.

Vicina (episcopia), 18-20, 34,

37, 40, 51- 2.

Vicov (protopopie), II, 179.

Vicovul-de-Sus (danie), 90.

Victor Mihâlyi, Mitropolit unit,

11, 297.

Victoria, soia lui Leon-Vod
Toma, 279.

Vida (Gheorghe, profesor), IIr

259.

Vidin, 12-3, 16, 32, 42, 150.

Vidrsu (protopopia), II, 20.

Viena, 9.

Viero (mnstirea Goletilor),

142 ; II, 65, 219, 250.

Viforâta (mnstire), 279; II,

62.

Viioara (lupta dela), 139.

Villacrose (arhitect), U, 250.

Vilna (Colegiul catolic), 199.

Vilna (episcopatul de), 60.

Viminacium, 9, 22.

Vin i (mnstire), II, 105.

Vini (moia din Ardeal a Iui

Radu de la Afumai), 136.

Vini (protopopia), 367, 370y

384; II, 17.

Vintil-Vod (mnstire), 140 ;

II, 63.

Vintil (Vornicul, ctitor), 142.

Virzirescu (Oxindie, misionariu

armean-catolic, Vldic ar-

menesc), 418; II, 26.

Visa (Doamna, mama Iui Piadu

Mihnea), 247.
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Viana (fiica lui Mrcu Ar-

maul), 146.

Visarion (Mitropolit al Moldo-

vei), 85, 87.

Visarion (egumenul dela Ba-

bele), 114.

Visarion Srai, clugr, II,

129-30 i n. 1, 135.

Viul-de-Jos (protopopia), II,

21.

Viul-de-Sus (reedinde pro-
topop In Maramur), 234.

Viski (loan, predicator), 302.

Vitea (protopopia), II, 20.

Vitalian, 10 n. 2.

Vitus (episcop catolic de Ar-

ge), 58.

Vitus (Veit, meter sas la Ar-

ge), 130.

Vizitaii pastorale (1746), de

NeoGt Mitropolitul Ungro-

vlahiel, II, 145.

€Vizite canonice» (de Ghenadie

Enceanu), II, 263.

Vlad Dracul, 47, 58-9, 82.

Viad epe, 113, 119, 123, 125.

Vlad-Vod Clugrul, 113 n. 1,

114-5, 117, 119, 135, 139,

285 n. 4; II, 64.

Viad (Vintil-Vod), 139-40.

Vldici, 8.

Vldici ambulani, 327-8.

Vldici-egumeni, 14, 16.

Vladimir (episcopia de), 259.

Vladimir de Repta, Mitropolit

bucovinean, II, 302, 305.

Vladimirescu (Tudor), II, 236.

Vladislav (Vldica rus de Mun-
caciu), 224.

Vladislav (penultimul rege al

Ungariei), 136.

Vladislav (regele Poloniei),

260.

Vladislav-Vod al Il-lea (Dom-

nul erii-Româneti), 119,

II, 82.

VladisIa\-Vod al IH-lea (Dom-

nul erii-Româneti), 136.

Vladislav (egumen de Tismana),

44.

Vldut-Vod, 126, 134, 140.

Vlahia balcanic, 22.

Vlaicu-Vod, 21, 30, 32-5,

38-9, 41-2, 44-5.

Vlastaris (Mateiu, i Canoanele

lui), 318, 322, 416.

Vlatadon (mnstire din Sa-

lonic), 197.

Vodita (mnstire), 41-7, 57.

Vogoridi (tefan, caimacamul),

II, 279.

Voinovici (tefan, candidat la

episcopia unit din Ardeal),

II, 122.

Voivodeni (protopopia); 330,

349.

Volcinet (danie), 90.

Voloinovcbi (episcop de Mun-
caciu), II, 21.

Volovt (danie), 90.

Vorona (schit), II, 187.

Voronet, 87, 95 i n. 1, 104,

106 i n. 6, 107, 163, 176,

272.

Voronet (Calistru, egumen de),

II, 89.

Vovidenia (schit), II, 185, 187.

Vuc (Despotul), 114.
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Vucain (Craiul), 22, 33.

Vucain (meter pietrar), II, 67.

Vucovici (Bojidar, tipograf),

140.

Vulcan (Samuî), episcop), II,

2il. V. i SamniL

Vurperul (moie din Ardeal a

lui Radu dela Afumai), 136L

Wallis (comite austriac, Gu-

vernator In Oltenia), II, 114.

Warszewiecki (rector iezuit în

Lublin), 190, 193-4, 199.

Wenceslas (Itzuit german), II,

37.

Woirechowski (guvernator po-

lon), II, 75.

X.

Xenof (mnstirea din Atos),

121.

Xenofont (mnstire din Atos),

II, 62.

Xenovici (Ignatie, predicator),

311, 379.

Xeropotam (mnstire din

Atos), 128, 261 ; II, 62.

z.

Zâcan (Efrem, dascl în Ca-

ransebe), 172.

Zagavia (mnstire), II, 175.

Zaharia (patriarh al Ohridei),

117.

Zamca (mnstire), 418.

Zamfira (mnstire din Pra-

hova), II, 63, 250.

Zamfira (fiica lui Radu dela

Afumai), 139.

Zamfira (dica lui Moisc-Vod),

139.

Zamfira (Regina, Wisznowiecki,

fiica lui leremia-Vod), 205.

Zamostia (mnstire), II, 177

n. 9.

Zamostia (sat ; danie), 90.

Zamoyski (Baptist, Franciscan),

407.

Zara (episcopie), II, 301.

Zemca (Taras, tipograf), 293.

Zenta (principatul), 124-5.

Zghireni (mnstire), II, 183.

Zips (episcopia), II, 22.

Zltari (biseric din Bucureti),

II, 61.

Zograful (mnstire), 86, 117,

130, 297.

Zolkiew (episcopia), 397.

Zolkiewski (hatmanul), 292.

Zonaras (scriitor grec), 322.
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A D A U S E.

Aquino (Toma de), 334.

Bistria (mnstirea din Mun-
tenia), 120 n. 2, 3, 131, 133.

Bleanu (Udrea, ctitor), 142.

Cantacuzino (Toma), 307.

Chiev i Litvania (Mitropolit

de), 37.

Hirscher (Petru, judeul din

Braov), 145 n. 2.

Jia (mnstire din Ianina),

II, 61.

Movil (Toader, fratele lui Ie-

remia-Vod), 389 ; II, 174.

Monteferreo (Vito de), 17.

Nsturel (Udrite), 289, 297-8,

300, 321 i n. 2, 338 i n.

2, 368, 423.

Piluzio (Vito, vicariu al Moldo-

vei), 411.

Ra (Vasile, canonic), II, 294.

Schreiber (Woffgang, agent lu-

teran), 169-70.
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TABLA CUPRINSULUI.

CARTEA a Hl-a.

EPOCA ROMÂNEASC.

Partea a I-a. PagiPa

Lupta pentru desvârirea unirii Românilor de peste muni. 1

Cap. I. Politica religioas a lui Vod-Brâncoveanu i tip-

riturile muntene din epoca sa. 3
Cap. II. Arhierei greci la Curtea lui Brâncoveanu ... ,9

Cap. III. Politica farnic a Mitropolitului Atanasie de Ar-

deal. A doua Unire cu Roma . 12

Cap. IV. Urmrile nemijlocite ale Unirii ....... 18

Cap. V. Întrirea Unirii de ctr Curte . 26

Cap. VI. împotriviri la îndeplinirea Unirii ..... . 29-

Cap. VII. Noul Vldic ardelean Ioan Patachi 36

Partea a II-a.

Biserica româneasc din Principate la începutul epocei

fanariote 43

Cap. I. Moartea Patriarhului Dosofteiu. Noul Patriarh Hrisant. 45

Cap. II. Cderea Mitropolitului Antim 48-

Cap. III. Legturile Bisericii muntene cu Constantinopolul

la începutul erei fanariote 55

Cap. IV. Greci i Români in clerul muntean de dup Antim.

Mnstiri greceti in Principatul erii-Româneti . 59

Cap. V. Mnstirea brâncoveneasc a Hurezului 65»
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Partea a III-a.
Pagi di.

Bisericile româneti din Principate în legtur cu Ruii
i în lupt cu Chrecii 71

Cap. I. Biserica moldoveneasc dela moartea lui Dosofteiu

pâo la 1750 i legturile ei cu puterea domneasc. 73

Gap. II. Reformele In Biseric ale lui Constantin-Vod Ma-

vrocordat 83

Cap. III. Micarea Împotriva grecizrii Bisericii Moldovei. . 88

Cap. IV. Mnstirea Bisericanilor, Pahomie i introducerea

in Moldova a noii viei schivniceti din Rusia . . 91

Partea a IV-a.

Introducerea limbii româneti în slujba i în cântarea 6i-

sericeasc 99

Cap. I. Opera episcopului Damaschin 101

Cap. II. Urmaii lui Damaschin 106

Cap. III. Noule tiprituri muntene 108

Partea a V-a.

împrejurri ardelene de lupt împotriva Unirii .... 119

Cap. I. Vldica loan Inochentie Clein 121

Cap. II. Rscoala Împotriva Unirii 127

Cap. III. Intemeiarea episcopiilor neunite în Ardeal i la

Oradea-Mare 133

Cap. IV. Noua tipografie a Bisericii unite . 138

Partea a VI-s.

Biserica din Pînncipate în era rzboaielor ruso-turceti . 143

Cap. I. Biserica muntean tn epoca Mitropolitului Grigorie. 145

Cap. II. Noua epoc de tiprituri româneti : episcopul Che-

sarie de Râmnic 150

Cap. III. Micarea de inoire bisericeasc a clugrilor din

Putua 157

Cap. IV. Munca de crturari a clugrilor putneni . . . 161

Cap. V. începutul literaturii teologice la Români .... 167

Cap. VI. Biserica din Bucovina anexat la Austria i noul

Guvern strin 173
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Partea a VJI-a.
Pagina

învierea spiritului bisericesc prin reforma lui Pisie de

Neam 181

Cap. I. Paisie i paisianismul în Principate •
l83

Cap. II. Paisianismul i Biserica Moldovei supt Mitropoliii

Leon Gheuca i Iacov Stamati 189

Partea a VIII a.

Unirea curentului religios paisian, sprijinit de arhiereii

din Principate, cu noul curent naional de peste

muni *97

Cap. I. Episcopul de Arg*» Iosif .199

Cap. II. Schimbarea în sens românesc a spiritului în Biserica

unit : Samuil Kleio, iocai i Petru Maior ca rz-

vrtii religioi 201

Cap. III. Biserica neunit i cea d'intâiu organizare a ei . 208

Cap. IV. Lucrrile de teologie ale celor trei mari scriitori

ardeleni 21*

Partea a IX-a.

Unirea tuturor curentelor religioase în opera lui Veniamin,

Mitropolitul Moldovei 221

Cap. I. Noile tiprituri ieene 223

Cap. II. Tiprituri ardelene i noul ir de tiprituri al lui

Veniamin Costachi. Veniamin i tulburrile din 1821. 228

Cap. HI. Biruina curentului paisian Îq Principatul erii-

Româneti , . . 234

Partea a X-a.

Lupta Bisericii cu Statul i luarea ei tn stpânire de acesta.

Organizarea Bisericilor de peste muni .... 243

Cap. I. Sfâritul vechilor curente de cultur bisericeasc. . 245

Cap. II. Cultura laic i Statul dup norme apusene in lupta

lor cu Biserica româneasc 257

Cap. III. Biserica bucovinean în acest timp 260
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Partea a XI-a.
Pagina

Amestecul Statului în Biserica din România. Organizarea

ei. Alctuirea definitiv a Bisericilor româneti

de este hotarele României. încheiere 275

Cap. I. Lupta i înfrângerea Mitropolitului Veniamin . . . 277

Cap. II. Luarea în stpânire de ctre Stat a averilor epis-

copiilor i mnstirilor de ar 283

Cap. III. Organizarea cea nou a Bisericilor româneti de

peste muni 288

Cap. IV. Motenirea lui aguna 303

Cap. V. Biserica bucovinean în cea din urm a ei faz. . 304

Cap. VI. Biserica din România supt Cuza-Vod. Loviturile

date Bisericii moldovene. Secularizarea averii m-
nstirilor închinate 305

Cap. VJI. Schisma pentru numirile de episcopi ..... 311

Cap. VIII. Orânduirea definitiv a Bisericii României. . . 313
încheiere . . 317

LUta Mitropoliilor i episcopilor români. . . . . . . 319

I. Episcopia Cumanilor 321

II. Episcopia (catolic) de «Severin i prile de dincoace

de muni» (Transalpina) 322

III. Episcopia Argeului (catolic) 323
IV. Episcopia de Bacu (catolic) 324

V. Episcopi de Nicopole, având grija Principatului muntean. 326

VI. Epi3copia de Siretiu (pentru Moldova-de-sus) (catolic). 327

VII. Episcopi de Moldova sau Baia Moldovei (catolici) . . 328

VIII. (I ortodox) Mitropolia Ungrovlahiei 329

JX. (II) Episcopia Severinului i a Noulni-Severin sau a

Râmnicului 332

X. (III) Episcopia de Cetatea-Alb ........ 333

XL (IV) Mitropolit ai Moldovei 335

XII. (V) Exarhi maramureni, rezidând la Sf. Mihail din

Peri, lâng Sighet 338

XIII. (VI) Episcopia Vadului («de Rhew») 339

XIV. (VII) Noii episcopi de Vad i Maramur .... 340
XV. (VIII) Episcopia de Gherla 342
XVI. (IX) Episcopia de Roman 343
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Pagina

XVII. (X) Episcopi ortodoci rtcitori prin Ardeal. . . 345

XVIII. (XI) Episcopi de Galai 345

XIX. (XII) Episcopia de Rdui 346

XX. (XIII) Episcopi exempti ai Bucovinei i Dalmaiei. . 348

XXI. (XIV) Episcopii din Feleac, lâng Cluj 349

XXII. (XV) Protopopi de egbeti, ai Criurilor. ... 350

XXIII. (XVI) Protopopi de Ioidoara i ai Haegului . . 350

XXIV. (XVII) Episcopia Buzului 351

XXV. (XVIII) Episcopii din Geoagiul-de-sus ..... 353

XXVI. (XIX) Episcopia calvinizant pentru tot Ardealul . 354

XXVII. (XX) Episcopi de Ardeal sfinii la Ipec i în

Principate ; ortodoci 355

XXVIII. (XXI) Episcopia de Inu (Ienopole) 357

XXIX. (XXII) Episcopia Huilor 358

XXX. (XXIII) Episcopi ai Proilavului 360

XXXI. (XXIV) Bis rica unit a Românilor din Ardeal i
UDgaria , .... 364

XXXII. (XXV) Episcopia de Oradea-Mare 362

XXXIII. (XXVI) Episcopi de Buda, Câmpii Mhaciului i
în Ardeal 363

XXXIV. (XXVII) Episcopi, apoi Mitropolii, români. orto-

doci de Ardeal 364

XXXV. (XXVIII) Episcop al Benderului i Achermanului. 365

XXXVI. (XXIX) Episcopii Argeului 366

XXXVH. (XXX) Mitropolia Basarabiei 367

XXXVIII. (XXXI) Episcopia de Arad 368

XXXIX. (XXXII) Episcopia Lugojului 369

XL. (XXXIII) Episcopia de Caransebe 370

XLI. (XXXIV) Episcopia Ismailului (Dunrii-de-jos). . . 374

Adaus Ia Mitropolia Ungrorlahiei 372

Erata 373

Tabla numelor, redactat de d. D. Munteanu-Râmnic . . 375
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