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Născut la 15 februarie 1823, într-o localitate din judeţul Neamţ1,
Melchisedec Ştefănescu (1823-1892), pe numele de mirean Mihail, a fost
unul dintre cei mai importanţi ierarhi-cărturari din secolul al XIX-lea. Îşi
începe studiile la şcoala din satul natal2, trece apoi la Seminarul de la
Socola3 (Iaşi), urmând să îşi continue desăvârşirea profesională la Academia
duhovnicească din Kiev4. Înainte de a merge în Ucraina este, pentru scurt
timp, învăţător în localitatea Şerbeşti, judeţul Neamţ5. Începând cu 1843,
1

Este vorba despre satul Gârcina, aflat la 6 kilometri de oraşul PiatraNeamţ; aici a slujit ca paroh preotul Petrache Ştefănescu, tatăl viitorului episcop.
Tot aici sunt înmormântaţi părinţii ierarhului, Petre/Petrache Ştefănescu alături de
„prezbitera Anastasia”, vezi Ilie Gheorghiţă, „Pe urmele Episcopului Melchisedec”,
în Metropolia Moldovei, anul III, nr. 8, august 1927, p. 191-192.
2
†Dr. Veniamin Pocitan Bârlădeanul, „Episcopul Melchisedec ca şcolar în
Seminarul de la Socola” în BOR, anul L, nr. 5, mai 1932, p. 343.
3
În această perioadă, elevul Mihail Ştefănescu „se arătă încă de la început
priceput şi silitor la învăţătură, supus şi ascultător. Cursurile cari i se predau de
profesori el le scria şi apoi le învăţa, nefiind cărţi tipărite. Stătea seara târziu de tot,
până îşi termina lecţiile şi numai după aceea mergea la culcare. Când ajunse în
clasele superioare, pe lângă studiile ce se predau în seminariu, mai învăţa limbile
franceză şi germană” (Ibidem).
4
†Veniamin, vicar patriarhal, „Studenţi teologi moldoveni la Academia
spirituală din Kiev”, în BOR, anul LXIII, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1945, p.
562. Diploma de magistru în ştiinţe teologice şi literare, obţinută de Melchisedec în
urma studiilor urmate la Kiev, a fost publicată de pr. Sc[arlat] P[orcescu], în cadrul
articolului „62 de ani de la moartea episcopului Melchisedec”, în MMS, anul XXX,
nr. 5-6, mai-iunie 1954, p. 71-72.
5
Prima biografie post-mortem închinată episcopului de Roman a fost
realizată de Ioan Kalinderu – vezi lucrarea Episcopul Melchisedec, Bucureşti, 1894,
93 pagini (în anexe sunt editate câteva scrisori din corespondenţa lui Melchisedec
Ştefănescu: o epistolă primită de la Filaret Scriban (p. 69-70); o misivă a lui
Melchisedec adresată „părintelui Climent” la data de 17 iunie 1865 (p. 79-82).
Studiul lui I. Kalinderu cuprinde şi alte documente privitoare la biografia ierarhului
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(Demisiunea motivată de P.S.S. Melchisedec din 23 mai 1865 (p. 70-76);
Scrisoarea prin care s-a trimis consulilor protestarea în contra legei din 16 mai
1865 pentru numirea episcopilor (p. 77-78); Instrucţiunile date de clerul eparhiei
Huşilor deputatului sĕu, P.S. Sa Melchisedec (p. 83-86)); vezi, de asemenea,
articolul lui N. Dobrescu, „Episcopul Melchisedec”, în Convorbiri literare, anul
XLI, nr. 10, octombrie 1907, p. 978-987, precum şi seria de articole ale lui I.
Kalinderu (purtând titlul „Episcopul Melchisedec”, care reproduc, de fapt, broşura
mai sus citată), publicate în Menirea Preotului (ziar eclesiastic ce apărea la
Râmnicu-Vâlcea), anul V, nr. 14, 15 septembrie 1894, p. 2-4; anul V, nr. 15-16, 115 octombrie 1894, p. 6-7; anul V, nr. 17-18, 1-15 noiembrie 1894, p. 3-5; anul V,
nr. 19, 1 decembrie 1894, p. 2-5; anul V, nr. 20, 15 decembrie 1894, p. 7-8; anul V,
nr. 21-22, 1-15 ianuarie 1895, p. 6-8; „Schiţă biografică” (nesemnată), în Vocea
Bisericii, anul I, nr. 18-19, 1-15 ianuarie 1895, p. 3-4; pentru alte aspecte biografice,
vezi următoarele lucrări: teza de doctorat a pr. Alexandru M. Ioniţă, Episcopul
Melchisedec Ştefănescu al Romanului. Viaţa şi activitatea sa (1822-1892),
Constanţa, 1999; anterior acestei apariţii editoriale, mare parte din teza pr. Al. Ioniță
a fost publicată în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, IV, 1992, p. 233-418;
Tudor Ghideanu, Melchisedec, lumina ortodoxiei româneşti, prefaţă de Preasfinţitul
Ioachim Băcăuanul, arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, Roman, Editura
Muşatinia, 2009; Tudor Ghideanu, Preda Ghideanu, Melchisedec al României,
ediţia a II-a, Iaşi, Editura Lumen, 2011; Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor
români, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 445-447; Niculae M.
Popescu, „Episcopul Melchisedec la 50 de ani de la moartea lui”, în Biserica
Ortodoxă Română (în continuare: BOR), anul LX, nr. 5-6, mai-iunie 1942, p. 172176, precum şi schiţa bio-bibliografică semnată de C[onstantin] T[eodorovici], în
Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900 (în continuare: Dicţionar
1900), Bucureşti, Editura Academiei, 1979, p. 559-560; Dim. R. Rosetti,
Dicţionarul contimporanilor, ediția I, București, 1897, p. 127-128; N. Iorga, Istoria
Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. II, Vălenii de Munte,
1909, p. 265-268; Ştefan Ştefănescu (coordonator), Enciclopedia istoriografiei
româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 216-217; N.
Georgescu-Tistu, „Preocupările de carte ale episcopului Melchisedec şi biblioteca
sa”, în BOR, anul LXXXVI, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1963, p. 1146-1149;
Sorin I. Petcu, „Contribuţia liturgiştilor români din secolul al XIX-lea la dezvoltarea
literaturii liturgice româneşti”, în Glasul Bisericii (în continuare: GB), anul XXXI,
nr. 5-6, mai-iunie 1972, p. 642-644; George Dincă, „Episcopul Melchisedec,
Apostol al Unirii Principatelor Române şi mare erudit al vremurilor”, în GB, anul
XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1981, p. 167-175; I. Todoran, „Episcopul
Melchisedec”, în Mitropolia Ardealului, anul II, nr. 9-10, septembrie-octombrie
1957, p. 717-720; pr. Gh. Vlad, „Episcopul Melchisedec”, în Mitropolia Moldovei
şi Sucevei (în continuare: MMS), anul XXXIV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1958, p.
76-85; Valentin Brătan, „Preocupări de drept bisericesc ale episcopului
Melchisedec”, în Studii teologice, anul XXIV, nr. 9-10, noiembrie-decembrie 1972,
p. 732-757; Diac. I. Ivan, „Pisania Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi
Sfânt, pusă la Biserica Mănăstirii Războieni-Neamţ, în optica istorică a episcopului
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Melchisedec Ştefănescu”, în Teologie şi viaţă, anul II (LXVIII), nr. 1-3, ianuariemartie 1992, p. 150-153. În 1939 a apărut, sub coordonarea P.S. Gherontie,
episcopul Constanţei, un volum în memoria fostului episcop de Roman, intitulat
„Melchisedec zugrăvit de câţiva dintre ucenicii săi”, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Cernica-Ilfov, 1939, 192 pagini. Textele adunate în această carte sunt foarte utile
celui interesat de viaţa, opera şi omul care a fost Melchisedec Ştefănescu.
Semnatarii sunt următorii: P.S. Gherontie Nicolau, „Biografie [a] episcopului
Melchisedec Ştefănescu”, în Ibidem, p. 7-56; Arhier. Dr. Veniamin Pocitan
Ploeşteanu, „Melchisedec ca membru al Sfântului Sinod (1861-1892)”, în Ibidem, p.
59-153; Simion Mehedinţi, „Melchisedec ca educator”, în Ibidem, p. 153-163; Al.
Resmeriţă, „Melchisedec, mare bărbat şi om politic român”, în Ibidem, p. 165-182;
Theodor N. Ciuntu, „Melchisedec ca istoric şi arheolog”, în Ibidem, p. 183-187;
Dumitru Stănescu, „Episcopul Melchisedec”, în Ibidem, p. 188-192. Foarte utile se
găsesc, din punctul de vedere al bio-bibliografiei ierarhului Melchisedec, studiile și
articolele publicate în Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, IV, 1992, din care
citez cele mai relevante contribuţii: Antonie Plămădeală, „Melchisedec Ștefănescu,
apărător al Ortodoxiei”, în Ibidem, p. 31-40; Nestor Vornicescu, „Episcopul
Melchisedec Ștefănescu despre sfinții români”*, în Ibidem, p. 41-44; Casian
Gălățeanu, „Episcopul Melchisedec, o călăuză mereu actuală în Biserica noastră”, în
Ibidem, p. 49-54; Ioachim Vasluianul, „Pagini de cronică privind viața și activitatea
episcopului Melchisedec Ștefănescu în cadrul Episcopiei Romanului și Hușilor
(1878-1892), în Ibidem, p. 55-64; Mircea Păcurariu, „Melchisedec Ștefănescu –
istoric bisericesc”, în Ibidem, p. 67-72; Constantin Leonte, „Opera teologică a
episcopului Melchisedec Ștefănescu”, în Ibidem, p. 73-77; Constantin Mosor,
„Acțiuni ale episcopului Melchisedec Ștefănescu pentru promovarea și progresul
învățământului teologic în toate gradele”, în Ibidem, p. 79-84; Ioachim Vasluianul,
„Contribuții ale episcopului Melchisedec Ștefănescu în cadrul Academiei Române”,
în Ibidem, p. 85-91; I. Ivan, „Cu episcopul Melchisedec Ștefănescu pe urmele
Sfântului voievod Ștefan cel Mare în pământul străbun al Bucovinei”, în Ibidem, p.
93-99; Emilian Popescu, „Memoriul episcopului Melchisedec Ștefănescu despre
starea preoților din România și despre pozițiunea lor morală și materială”, în
Ibidem, p. 101-105; Nicolae Hurjui, „Atitudinea episcopului Melchisedec față de
prozelitism”, în Ibidem, p. 107-113; Anibal Panțiru, „Melchisedec Ștefănescu și
muzica bisericească armonică”, în Ibidem, p. 115-120; Nicolae Toderici,
„Contribuția episcopului Melchisedec Ștefănescu la unitatea, suveranitatea și
independența națională”, în Ibidem, p. 121-126; Gheorghe Miron, „Activitatea
episcopului Melchisedec Ștefănescu pe plan economic-gospodăresc și
administrativ-bisericesc”, în Ibidem, p. 127-130; Ionel Doru, „Unitatea de neam, de
limbă și de conștiință românească în gândirea și activitatea episcopului Melchisedec
Ștefănescu”, în Ibidem, p. 131-139; I. Ivan, „Contribuția fraților și surorilor
episcopului Melchisedec la sporirea vieții religios-morale, spirituale, pentru creștini
în general și a monahismului în special”, în Ibidem, p. 141-157; Nina Negru,
„Melchisedec Ștefănescu – ierarhul de actualitate”, în Ibidem, p. 159-162; tot în
acest număr al publicației citate, una dintre rubrici (IV) este intitulată „Episcopul
Melchisedec Ștefănescu în preocupările culturale ale P.C. Preot Scarlat Porcescu”
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Melchisedec devine profesor suplinitor la Seminarul Socola6, iar în 1856 se
mută la Huşi, acolo unde va fi numit rector al Seminarului7 înfiinţat cu cinci
ani mai devreme8. Analiza activităţilor sale din această perioadă, realizată pe
baza consultării fondului de acte privitoare la Episcopia Huşilor, a relevat
faptul că arhimandritul Melchisedec „a desfăşurat o intensă activitate, care,
prin rapoarte cuprinzând propuneri înaintate epitropiei, viza nu numai
seminarul ci şi şcolile bisericeşti ţinutale (catehetice)”9. Graţie eforturilor
manifestate de rectorul Seminarului, au fost întocmite şi înaintate către
epitropie programa şi lista materiilor de studiu pentru fiecare clasă în
parte10. Pe drept cuvânt s-a apreciat că perioada în care Melchisedec s-a aflat
(vezi p. 211-229), unde sunt reeditate unele studii ale pr. Sc. Porcescu privitoare la
viața și corespondența fostului ierarh al Romanului. De asemenea, pentru biografia
episcopului Melchisedec ori diverse secvenţe din aceasta, pot fi consultate studiile
şi volumele citate în notele infrapaginale ale acestui studiu (vezi supra&infra).
6
Aici a predat cursuri de Retorică, Pastorală şi Istorie românească.
7
V. A. Urechia, Istoria școalelor de la 1800 la 1864, vol. III, București,
1894, p. 165; Melchisedec a fost precedat în această funcţie de Nifon Bălăşescu; cel
care l-a chemat la conducerea Seminarului a fost episcopul de Huşi, Meletie Istrati,
vezi †Veniamin Bârlădeanu, „O pagină din istoria învăţământului teologic: şcolile
catihetice din eparhia Huşilor”, II, în BOR, seria III, anul XLVIII, nr. 101 (596),
noiembrie 1930, p. 1028. De altfel, la înmormântarea episcopului Meletie, răposat
la 1 august 1857, în vârstă de patruzeci de ani (Constantin Cojocaru, „Meletie
Istrati, episcop de Huşi”, în Idem, Paşi prin secole de istorie bisericească, Iaşi,
Editura Golia, 2005, p. 463, 477) Melchisedec, rector pe atunci al Seminarului din
Huşi, a rostit un „Cuvânt funebru”, ce va fi publicat, peste ani, în BOR, anul XIII,
nr. 1, aprilie 1889, p. 41-46 şi retipărit, de curând, în Melchisedec Ştefănescu,
Cuvinte din cuvânt. Omilii inedite, texte transliterate şi diortosite de Arhim. Pimen
Costea, carte tipărită cu binecuvântarea şi sprijinul Preasfinţitului Ioachim
Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, cu un cuvânt
înainte de Vasile Gordon, Roman, Editura Filocalia, 2011, p. 201-205.
8
Înfiinţarea Seminarul din Huşi a fost precedată, de fondarea, la 1846, a
şcolii catehetice din localitate, vezi †Veniamin Bârlădeanu, „O pagină din istoria
învăţământului teologic: şcolile catihetice din eparhia Huşilor”, I, în BOR, seria III,
anul XLVIII, nr. 10 (595), octombrie 1930, p. 947; în partea a treia a studiului citat
aici, publicat în aceeaşi revistă, nr. 12 (597), decembrie 1930, p. 1117-1129, autorul
oferă preţioase informaţii şi documente despre şcolile catehetice din Vaslui, Bârlad,
Galaţi şi Chiţoc.
9
Mihai Antipa, „Instituţionalizarea învăţământului teologic în Eparhia
Huşilor”, în Archiva Moldaviae, II/2010, p. 109. Semnalăm o eroare strecurată în
cadrul acestui articol – la p. 109 – unde se afirmă că Sofronie Miclescu a devenit
mitropolit în 1856. În realitate, fostul episcop de Huşi (1826-1851) a trecut la
conducerea Mitropoliei Moldovei la 10 februarie 1851, rămânând în această funcţie
până la 7 noiembrie 1860.
10
Ibidem, p. 111.
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la conducerea Seminarului din Huşi a reprezentat o epocă de înflorire11 şi
prosperitate. Tot la Huşi a condus Episcopia de aici ca locotenent de episcop
(1861-1864), pentru ca, în 1862, să fie hirotonit arhiereu cu titlul de
Tripoleos. Această perioadă a fost foarte fecundă pentru Melchisedec,
întrucât a cercetat şi studiat documente istorice, pe care le-a folosit, ulterior,
la alcătuirea lucrării Chronica Huşilor12. Cu puţin înainte de a deveni
arhiereu, Melchisedec a fost numit de către Alexandru Ioan Cuza, în total
dezacord cu mitropolitul Sofronie Miclescu, la 30 aprilie 1860, ministru al
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Moldova13, funcţie din care
arhimandritul a demisionat la 6 mai 186014, întrucât existaseră proteste cu
11

Ibidem, p. 114.
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor. Pagini de istorie, tipărită cu
binecuvântarea Prea Sfinţitului Eftimie, episcopul Romanului şi Huşilor, editată de
Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, p. 94; iată cum aprecia Nicolae Iorga
activitatea desfăşurată de Melchisedec ca editor al izvoarelor istorice: „ca tipăritor
de documente, Melchisedec e exact, ca adnotator are şi vederi bune, dar îi lipseşte
adevărata metodă; povestirea lui e curgătoare, însă fireşte că el era menit să sufere
înfrângerea când se atingea de o chestie aşa de delicată pentru un autodidact fără
inteligenţă superioară, ca Izvodul lui Clanău, de care se atinge, sprijinindu-l, în cea
dʼintăiu colecţie a sa”, vezi N. Iorga, „Despre adunarea şi tipărirea izvoarelor
relative la istoria românilor. Rolul şi misiunea Academiei Române”, în Prinos lui
D.A. Sturdza la împlinirea celor şaptezeci de ani, Bucureşti, Tiparul şi Editura
Institutului de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1903, p. 73.
13
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi (1859)
până în zilele noastre (1995), Bucureşti, Editura Machiavelli, 1995, p. 20; Dumitru
Vitcu, „Modernizare instituţională sau competenţa orgoliilor? Un episod
controversat al relaţiilor dintre Domn şi Mitropolit în vremea Unirii”, în Dacia
literară, anul XXIV (serie nouă din 1990), nr. 122-123 (11-12/2013), p. 23, nota 5;
Arhimandritul Melchisedec a făcut parte, alături de alţi clerici moldoveni (Filaret
Scriban, Neofit Scriban, Calinic Miclescu), din componenţa Divanului ad-hoc
alcătuit după 1 octombrie 1856, când s-au stabilit unele dintre cele mai importante
hotărâri în ceea ce priveşte modernizarea administrativă a Bisericii MoldoRomâniei, a cărui autocefalie a fost discutată, acum, întâia oară, vezi Flor R.
Teodorescu, „Chestiuni de organizare bisericească în veacul al XIX-lea”, în BOR,
anul LXXXVIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1970, p. 164-166. În ceea ce priveşte
activitatea individuală a episcopului Melchisedec în Divanul ad-hoc, merită amintit
faptul că ierarhul român a rostit, la 20 decembrie 1857, o „amplă cuvântare în care a
comentat lămurit importanţa dezideratelor bisericeşti, menţionând că ele sunt
dorinţe de progres pentru cler în paralel cu progresul ce-l dorim pentru întreaga
noastră societate” (Ibidem, 172).
14
Doi ani mai târziu, în 1862, Melchisedec va demisiona şi din funcţia de
profesor al Facultăţii de Teologie din cadrul recent înfiinţatei Universităţi ieşene
(Niculae Şerbănescu, „150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza (1820-20
martie 1970)”, în BOR, anul LXXXVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1970, p. 360).
12
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privire la dubla sa apartenenţă instituţională15, mai ales că era membru al
clerului16. În ciuda acestui fapt, „marea majoritate a elaborărilor lui Cuza în
domeniul bisericesc au fost luate prin consfătuire cu Melchisedec”17. Faptul
că cei doi au fost într-o relaţie apropiată este probat şi de momentul numirii
lui Melchisedec, la 11 mai 1865, ca episcop al nou înfiinţatei eparhii a
Disciplinele predate la Iaşi erau Exegeza Sublimă a Vechiului Testament şi Limba
ebraică. Motivele demisiei au fost diverse, printre acestea numărându-se
„adversitatea lui Vladimir Suhopan, conflictul profesorilor cu ministerul, situaţia
incertă a Universităţii şi, poate, chiar deznodământul previzibil al Facultăţii”
(Leonidas Rados, „Un student teolog la începuturile Universităţii din Iaşi:
Constantin Erbiceanu (1860-1864)”, în Historia Universitatis Iassiensis, III/2012, p.
101); merită amintit că arhimandritul Melchisedec este cel care a întocmit, la
solicitarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, la 6 august 1860,
„programele ştiinţelor Facultăţii Teologice din Iaşi” (Laurenţiu Stamatin, Stat şi
Biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p.
24).
15
Dan Berindei, „Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste
de miniştri”, în Revista arhivelor, anul II, nr. 1/1959, p. 151. Arhimandritul
Melchisedec a fost succedat în funcţia de ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice de către Mihail Kogălniceanu (Ion I. Solcanu, Şcoala românească în
judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române
(1857-1878), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013, p. 28).
16
Textul demisiei arhimandritului Melchisedec, precum şi răspunsul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au fost publicate de pr. Gh. Vlad, în cuprinsul
studiului „Episcopul Melchisedec”, în MMS, anul XXXIV, nr. 1-2, ianuariefebruarie 1958, p. 77-78. Redau în continuare un fragment din cuprinsului demisiei
lui Melchisedec, sugestiv pentru a identifica motivele care l-au determinat spre
acest gest: „datoriu de-a pururea a gândi [în calitate de cleric, n.n.], a lucra şi a mă
ruga pentru pacea şi unirea tuturor şi pentru întemeierea dragostei între creştini,
văzând că fiinţa mea în postul de Ministru al Cultului şi Instrucţiei publice a ridicat
împotrivire din partea unor onorabili deputaţi, totodată şi spre a fi consecvent
programului noului Minister al Înălţimii Voastre, subscris şi de mine, prin care
împreună cu colegii mei, ceilalţi D. Miniştri, m-am angajat în faţa ţărei de a feri
conflictele între guvern şi puterea legislativă a ţărei; mai ales, în timpul de faţă,
când toată ţara şi întreaga naţie cu nerăbdare aşteaptă legi şi reforme, care nu se pot
face decât prin armonia puterilor Statului. De aceea vin umilit a depune Înălţimei
Voastre [este vorba despre Alexandru Ioan Cuza, n.n.] demisia mea din postul de
Ministru cu care creştineasca Voastră râvnă m-au fost onorat” (Ibidem).
17
Alexandru M. Ioniţă, „Contribuţia episcopului Melchisedec Ştefănescu
la recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre”, în MMS, anul CIII, nr. 5-6, maiiunie 1985, p. 445. Tot în această perioadă (1863), arhimandritul Melchisedec a
făcut parte din comisia pentru secularizarea averilor mănăstireşti, vezi Cătălin
Turliuc, „Un veac şi jumătate de la secularizarea averilor mănăstireşti”, în Cronica,
serie nouă, anul XLIX, nr. 11-12 (1627-1628), noiembrie-decembrie 2013, p. 4.
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Dunării de Jos18, după circa un an în care ierarhul a fost locotenent de
episcop la Ismail19 (17 noiembrie 1864-11 mai 1865). Faptul că Alexandru
Ioan Cuza l-a numit pe Melchisedec episcop titular, în conformitate cu legea
votată la 11 mai 1865, care prevedea ca ierarhii să fie numiţi de către
domnitor şi nu aleşi de adunarea formată din episcopii şi boierii ţării20, a
constituit un motiv serios pentru ca Melchisedec să fie numit, de unii
adversari, episcop necanonic21. Începând de la 27 februarie 187922 şi până la
moartea sa, petrecută la 16 mai 189223, arhiereul24 a desfăşurat o bogată
activitate25 în cadrul eparhiei de Roman, al cărei episcop titular a fost26.
18

Deşi Episcopia Dunării de Jos a fost întemeiată în 1864, „existase aici
încă de la 1857 o administraţie bisericească conzistorială, sub oblăduirea
Mitropoliei Moldovei” (Anghel Constantinescu, Monografia Sfintei Episcopii a
Dunării de Jos, Bucureşti, Atelierele Socec, 1906, p. 32). Crearea acestei episcopii
a fost „o măsură situată la limita respectării canoanelor Bisericii Ortodoxe Române”
(Laurenţiu Stamatin, Stat şi Biserică, p. 49), întrucât Alexandru Ioan Cuza nu a
cerut încuviinţarea patriarhului de Constantinopol. Melchisedec cunoştea situaţia
din Episcopia Dunării de Jos, întrucât a asistat, ca trimis al Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice din Moldova, la Ismail, Chilia şi Reni, la examenele de sfârşit
de an şcolar 1859-1860, dar şi la examenele din iulie 1860 (Ion I. Solcanu, op. cit.,
p. 218, 242).
19
Paul Brusanowski, Stat şi Biserică în Vechea Românie între 1821-1925,
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, p. 71; Niculae I. Şerbănescu,
„Biserica Ortodoxă Română în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, în GB
anul XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1981, p. 157.
20
Cu privire la metoda alegerii clerului superior în Ţările Române, atât
înainte, cât şi în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, precum şi impactul legii
votată în mai 1865, a se vedea deosebit de interesanta investigaţie realizată de
Gheorghe Cronţ, Alegerea ierarhilor în Biserica Ortodoxă, Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1937, în special p. 67-69, precum şi Flor R. Teodorescu, op.
cit., p. 171-173.
21
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Eftimie, episcopul Romanului şi Huşilor, editată de Episcopia
Romanului şi Huşilor, 1985, p. 300; privitor la „organizarea şi adminstraţia
eparhială [a Episcopiei Dunării de Jos, n.n.] sub episcopatul lui Melhisedec (18641879)”, vezi Anghel Constantinescu, op. cit., p. 91-122.
22
M. N. Pacu, „Amintiri bisericeşti din Basarabia sudică sub ocârmuirea
română din 1857-1878”, în BOR, seria III, anul XLVIII, nr. 9 (594), septembrie
1930, p. 840.
23
Cu privire la moartea episcopului Melchisedec, principala gazetă a
Bisericii Ortodoxe din România a publicat în detaliu „Programul înmormântărei
P.S.S. Melchisedec, episcop de Roman, fost ministru de Culte, membru al
Academiei Române şi al altor Academii din străinătate, cavaler al mai multor ordine
naţionale şi străine” (BOR, anul XVI, nr. 3/1892-1893, p. 237-238); în acelaşi
număr au fost tipărite şi două dintre discursurile rostite la ceremonia înhumării,
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Episcopul Melchisedec s-a arătat un fervent apărător al Unirii
românilor27, precum şi a independenţei28. Deşi nu a scris vreo lucrare asupra
aparţinând lui Constantin Erbiceanu (p. 239-248) şi V. Dornescu (p. 248-250). Cel
dintâi discurs „cuprinde, în resumat, biografia Prea Sfinţitului Melchisedec şi
activitatea sa ca profesor şi educator ori pedagog al elevilor seminarişti” (p. 239). În
numărul următor al Bisericii Ortodoxe Române (4/1892-1893) va fi publicat şi
„Discursul funebru pronunţat la moartea episcopului de Roman, Melchisedec,
întâmplată la 16 mai 1892, de Gh. Erbiceanu” (p. 335-344).
Moartea lui Melchisedec Ştefănescu a trecut aproape neobservată în
principalele cotidiene din România. Aşa cum aprecia, pe bună dreptate, B. P.
Hasdeu, motivaţia acestei slabe reflectări trebuie căutată în faptul „că [episcopul,
n.n.] nu aparţinuse nici unui partid politic”, vezi articolul din Revista nouă, anul V,
nr. 5, p. 162. Dacă ziarele Adevărul şi Românul nu amintesc nimic despre trecerea
la cele veşnice a ierarhului de Roman, în schimb, Universul de marţi, 19 mai 1892
(anul X, nr. 115), publică, pe prima pagină, fotografia episcopului, precum şi câteva
rânduri cu o foarte sumară biografie a celui plecat din această lume. Astfel, aflăm că
„din partea Ministerului de Instrucţie va asista la ceremonia funerară d. Ştefan
Mihăilescu, inspector şcolar. Cheltuielile de înmormântare vor fi pe sama Statului”
(Ibidem, p. 3, col. 1).
24
A fost succedat în funcţia de episcop al Romanului de P.S. Inocenţiu
Moisiu (1832-1894), vezi „Schiţa biografică” a acestuia din urmă, realizată de Şt.
Georgescu şi publicată în Vocea Bisericii, anul I, nr. 20-21, 1-15 februarie 1895, p.
4-5.
25
De exemplu, în 1889 a publicat un text în principala publicaţie a
Bisericii Ortodoxe din ţară privind „Monopolul lumânărilor de ceară, ca mijloc de
îmbunătăţire a posiţiunei materiale a preoţilor români din comunele urbane şi
rurale” în care afirmă: „Singurul bine ce ar resulta din acest monopol ar fi că s-ar
împiedica falsificarea lumânărilor de ceară şi ar scăpa bisericile de putoarea şi
fumăria ce ele produc şi batjocoresc bisericile şi odoarele lor, prefăcându-le în
afumătorii de jamboane şi cârnaţi şi vătămând sănătatea oamenilor”, vezi
„Memoriul Prea St. Melhisedek al Romanului”, în BOR, anul XII, nr. 8, noiembrie
1888, p. 586.
26
Trebuie precizat că în 1886, după moartea Mitropolitului Primat Calinic
Miclescu, numele episcopului Melchisedec a figurat pe lista ierarhilor eligibili
pentru funcţia rămasă vacantă. Episcopul de Roman a cumulat 51 de voturi, însă
câştig de cauză a avut Iosif Gheorghian, episcopul Dunării de Jos, care a primit 190
de voturi („Darea de seamă despre alegerea, investitura şi instalarea Î.P.S.
Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României, D.D. Iosif”, în BOR, anul X, nr.
12, decembrie 1886, p. 944).
27
Mircea Păcurariu, „Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române
faţă de actul Unirii Principatelor”, în BOR, anul LXXXV, nr. 1-2, ianuarie-februarie
1967, p. 75, 89; Scarlat Porcescu; „Preoţi ortodocşi din Moldova luptători pentru
Unirea Ţărilor Române”, în MMS, an XXXV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1959, p.
37-49; Idem, „Contribuţia clerului ortodox român la înfăptuirea Unirii
Principatelor”, în MMS, anul LV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1979, p. 12-29.
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acestei ultime teme, anumite pasaje din opera sa, analizate în contextul
epocii în care au fost trăite şi formulate, relevă faptul că ierarhul Romanului
a fost un mare patriot, care „a militat pentru păstrarea identităţii naţionale”29.
Alături de Neofit Scriban30, Melchisedec „a avut o influenţă considerabilă în
28

„În Eparhia Dunării de Jos, episcopul Melchisedec rânduise încă din mai
1877 ca preoţii să adune ofrande pe listele Crucii Roşii sau pe ale comitetelor
formate în acest scop, iar în cazul că nu existau astfel de liste, să le facă protopopii”,
vezi Mircea Păcurariu, „90 de ani de la proclamarea independenţei de stat a
României. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul de
Independenţă”, în BOR, anul LXXXV, nr. 5-6, mai-iunie 1967, p. 613.
29
†Eftimie, episcopul Romanului şi Huşilor, „Referiri ale episcopului
Melchisedec la Unirea şi unitatea românilor”, în MMS, anul LIV, nr. 9-12,
septembrie-decembrie 1978, p. 661-667; Silviu Hariton, ”Orthodoxy and
Nationalism in Nineteenth Centuryʼs Romania: a Review Article of Melchisedek
Ştefănescuʼs Life and Works”, în Archiva Moldaviae, III/2011, p. 385-408; studiul
este, aşa cum afirmă însuşi autorul acestuia, o recenzie mai amplă asupra lucrării
episcopului Melchisedec, Despre ortodoxie, naţiune şi alte chestiuni de actualitate,
ediţie şi prefaţă de Alexandru Jinga, Bucureşti, Editura Domino, 2006; probabil
dintr-o eroare de tipar afirmă S. Hariton în studiul citat (p. 408), că Melchisedec a
fost, după 1878, episcop la Huşi. Precum se ştie (vezi supra în text), Melchisedec a
fost ales, la 22 februarie 1879, episcop al Romanului. Totodată, nu putem fi de
acord cu autorul atunci când afirmă că Melchisedec a fost „probabil cel mai
sofisticat (?!) cleric ortodox din Principatele Dunărene din secolul al XIX-lea” (p.
408).
30
Atât Melchisedec, cât şi Neofit Scriban, Iosif Bobulescu, Isaia
Teodorescu (cunoscut sub numele de „popa Duhu”) sau Ghenadie Enăceanu, au fost
ucenici ai marelui teolog Filaret Scriban*, vezi C[onstantin] E[rbiceanu], „Viaţa şi
activitatea Prea Sfinţitului Iosif Bobulescu, fost episcop al Râmnicului NoulSeverin, în BOR, anul XIX, nr. 6/1885-1886, p. 320.
*
Filaret Stavropoleos Scriban a ocupat şi funcţia de preşedinte al
Consiliului Academic al Universităţii din Iaşi, semnând P. Rector, vezi actul
solicitării de numire în funcţia de rector a lui Ion Strat, „profesor de economie
politică la facultatea juridică” – SJAN Iaşi, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice – Moldova, dosar nr. 137/1860 (Deschiderea Universităţii din Iaşi), f. 138;
vezi, de asemenea, Cătălin Botoșineanu, „Filaret Scriban, Ioan Strat sau Titu
Maiorescu. Cine a fost primul rector al Universităţii din Iaşi?”, în Historia
Universitatis Iassiensis, III/2012, p. 45-72; pentru informaţii biografice cu privire la
ierarhii Neofit şi Filaret Scriban, vezi studiul pr. Mircea Păcurariu, „Arhiereii Neofit
şi Filaret Scriban”, în MMS, an XXXV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1959, p. 87-116;
Ieromonah Dionisie I. Udişteanu, Luminişuri din viaţa sufletească a călugărilor
Scriban, Seminarul Monahal Cernica, 1939, passim; un văr primar al celor doi
ierarhi, Theoctist Scriban, a fost, de asemenea, profesor şi director al Seminariilor
din Iaşi şi Bucureşti, vezi Mircea Păcurariu, „Arhimandritul Theoctist Scriban
(1825-1890)”, în MMS, anul XXXVII, nr. 3-4, martie-aprilie 1961, p. 236-240.
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epoca Unirii”, în sensul că, ulterior Congresului de la Paris (1856), „cei doi
arhimandriţi au desfăşurat o activitate neobosită în direcţia pregătirii opiniei
publice”31. Aşa se face că arhimandritul Melchisedec a publicat, alături de
Mihail Kogălniceanu, o broşură privitoare la Unirea Principatelor, care a
fost tradusă în franceză şi care a stârnit profunda îngrijorare a consulului
austriac la Iaşi, Gödel Lannoy32. Privitor la Războiul de Independenţă,
Melchisedec a susţinut – precum majoritatea ierarhilor Bisericii Ortodoxe
Române – armata română, prin strângerea de fonduri33 sau trimiterea unor
monahi sau monahii din eparhia sa, pentru a lucra ca îngrijitori în spitalele
fondate cu această ocazie34. În acest context, pastorala episcopului Dunării
de Jos, emisă în 1877, este foarte relevantă35. Întrucât aminteam despre
entuziasmul manifestat de episcopul Dunării de Jos cu ocazia proclamării
31

Al. Zub, „Kogălniceanu şi Melchisedec. Note pe marginea unei opere de
colaborare”, în MMS, anul XLIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1967, p. 626.
32
Ibidem, p. 627.
33
Pr. C. Cronţ, „Contribuţia Episcopiei Dunării de Jos pentru susţinerea
patriei în Războiul de Independenţă din 1877-1878”, în GB, anul XXVI, nr. 5, mai
1977, p. 359. Aici merită amintit faptul că, graţie implicării episcopului
Melchisedec, acesta a strâns suma de 17.000 lei, pe care a donat-o pentru îngrijirea
ostaşilor (†Eftimie, „Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi Independenţa de stat a
României”, în MMS, anul LIII, nr. 5-6, mai-iunie 1977, p. 312-316). Totodată, alţi
1000 lei au fost depuşi din banii personali ai episcopului, în primele zile după
declanşarea războiului, „pentru cumpărarea de arme”, motiv pentru care a primit
mulţumiri din partea oficialităţilor vremii, printre care s-a numărat şi Mihail
Kogălniceanu. Potrivit lui Antonie Plămădeală, Melchisedec a donat din salariul său
„3000 de franci pentru cumpărarea de arme şi pentru îngrijirea răniţilor” (†Episcop
Antonie Plămădeală, vicar patriarhal, „Biserica Ortodoxă Română şi Războiul de
Independenţă”, în BOR, anul XCV, nr. 5-6, mai-iunie 1977, p. 546).De altfel, aşa
cum s-a demonstrat, implicarea ierarhului Dunării de Jos în evenimentele anilor
1877-1878 este oglindită şi în corespondenţa dintre episcopul Iosif Gheorghian şi
Wladimir Guettée, vezi Diac. I. Ivan, „Referiri despre episcopul Melchisedec
Ştefănescu şi despre războiul din 1877 într-o corespondenţă de epocă”, în MMS,
anul LIII, nr. 5-6, mai-iunie 1977, p. 391-396; în privinţa „Legăturilor episcopului
Melchisedec cu Wladimir Guettée”, a se vedea textul pr. Scarlat Porcescu, publicat
în MMS, anul LII, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1976, p. 757-759, reluat în
Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, IV, 1992, p. 221-226.
34
†Nestor Vornicescu Severineanul, „Personal monahal la Crucea Roşie
pentru îngrijirea ostaşilor răniţi în 1877-1878”, în BOR, anul XCV, nr. 5-6, maiiunie 1977, p. 397-413. Tot pentru Crucea Roşie a donat Melchisedec, din banii săi,
2000 lei (Nicu Octavian, „Adeziunea şi aportul Bisericii Ortodoxe Române la lupta
pentru Independenţa naţională”, în GB, anul XXVI, nr. 5, mai 1977, p. 318).
35
Publicată de Paul Mihail, în cadrul studiului „Contribuţia episcopului
Melchisedec la Războiul de Independenţă”, în BOR, anul XCV, nr. 5-6, mai-iunie
1977, p. 422-423 şi p. 425 (pentru textul facsimilat al pastoralei).
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Independenţei României (1877), nu trebuie uitată telegrama trimisă de
acesta domnitorului Carol I, în al cărei final se găseau următoarele cuvinte:
„Să trăiască România independentă şi glorioasă!”36.
Ca ierarh al Sfântului Sinod, Melchisedec Ştefănescu a fost „sufletul
discuţiilor [acestui organ, n.n.] şi autorul aproape al tuturor regulamentelor
şi hotărârilor ce s-au luat în acest suprem for de conducere al Bisericii
noastre”37. Contribuţia sa la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
din România a fost majoră, ierarhul Romanului fiind cel care a întocmit
raportul adresat Patriarhiei de Constantinopol cu privire la sfinţirea Marelui
Mir în ţara noastră, la 25 martie 188238, prerogativă specifică doar
patriarhatelor apostolice.
Graţie realizărilor sale, Melchisedec a rămas în amintirea posterităţii
ca un ierarh care a avut o bogată cultură teologică39 şi a desfăşurat o intensă
activitate socială şi culturală40. Aşa se face că episcopul Romanului a fost
36

Monitorul oficial, nr. 110 din 15-27 mai 1877, p. 3255 apud Laurenţiu
Stamatin, „Implicarea înalţilor ierarhi ai BOR în evenimentele politico-militare din
anii 1877-1878”, în Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, tom XLVIII,
2011, p. 214, nota 50.
37
Pr. Gabriel Cocora, „Din activitatea episcopului Melchisedec în
Sf[ântul] Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, în MMS, anul XLIII, nr. 5-6, maiiunie 1967, p. 403-404; Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, p. 305.
38
Alexandru M. Ioniţă, op. cit., p. 450; vezi şi Ioan Paul Valenciuc,
Contribuţia bucovineană la sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă
Română (25 martie 1882), Rădăuţi, Editura Septentrion, 2009, p. 7-27.
39
†Nestor, Arhiepiscop şi Mitropolit, „Episcopul Melchisedec Ştefănescu
despre sfinţii români”, în BOR, anul CX, nr. 1-3, ianuarie-martie 1992, p. 125-130;
meritul studiului în cauză este acela de a releva faptul că Melchisedec „a introdus
pentru prima oară în Sinaxar, în Calendar, sfinţi autohtoni [...]: Sfântul Voievod
Ştefan cel Mare al Moldovei, Sfântul martir Voievod Constantin Brâncoveanu şi cei
patru fii ai săi” (Ibidem, p. 130).
40
Printre scrierile uitate ale lui Melchisedec se numără şi un Oratoriu,
publicat la Bucureşti, în 1869. Volumul a fost utilizat de Alexandru Odobescu
atunci când a fost rugat de Charles Rohault de Fleury să definitiveze câteva pagini
privitoare la iconografia marială din România, vezi, în acest sens, studiul lui Virgil
Cândea, „Melchisedec Ştefănescu şi Alexandru Odobescu: o contribuţie
necunoscută de mariologie românească”, în Anuarul Institutului de Istorie „A. D.
Xenopol”, tom XXX, 1993, p. 199-208. În directă conexiune cu acest subiect,
episcopul Melchisedec a publicat şi un „Tratat despre cinstirea şi închinarea
icoanelor în Biserica Ortodoxă şi despre icoanele făcătoare de minuni din România
Ortodoxă”, în BOR, anul XIV, nr. 1, aprilie 1890, p. 18-64; acest studiu a fost
tipărit, nu întâmplător, după „Decisiunea Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici
autocefale drept măritoare de răsărit privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi
ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara, cum are să se urmeze pe viitor”, vezi,
pentru aceasta, BOR, anul XIV, nr. 1, aprilie 1890, p. I-IV.
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sărbătorit de contemporanii săi41 şi, după 1892 (momentul morţii),
comemorat de mai multe ori, cum s-a întâmplat în 191242 (la împlinirea a
douăzeci de ani de la moartea ierarhului), în 192443, 1932 – atunci când s-au
împlinit patruzeci de ani de la mutarea sa din această lume44, în 194245,
197246, 199247 etc48.
41

Vezi, în acest sens, „Jubileul de 25 de ani al arhieriei P.S. Melhisedek al
Romanului, membru al Academiei Române”, în BOR, anul XI, nr. 11, februarie
1888, p. 951-955. Redacţia BOR a preluat, cu această ocazie, Biografia episcopului
Melchisedec tipărită în ziarul Epoca din 31 decembrie 1887.
42
Icon. Const. Nazarie, „Douăzeci de ani de la moartea P.S. Melchisedec”,
în BOR, anul XXXVI, nr. 5, august 1912, p. 510-516.
43
Idem, „Aniversarea morţii episcopului Melchisedec al Romanului”, în
BOR, anul XLII (1924), nr. 6, p. 372, apud ierom. Marcu Petcu, pr. Adrian Pintilie,
Nicolae Lihănceanu, Ramona Anca-Creţu, Pagini din istoria monahismului ortodox
în revistele teologice din România, vol. I. Personalităţi, Bucureşti-Putna, Editura
Bibliotecii Naţionale a României/Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2011, p. 382.
44 XXX
, „Pomenirea episcopului Melchisedec la Roman”, în BOR, anul L,
nr. 5 (614), mai 1932, p. 398.
45
Niculae M. Popescu, op. cit., p. 172-176. Tot în 1942, revista Cronica
Romanului a dedicat numerele pe mai-iunie memoriei episcopului Melchisedec,
ocazie cu care au fost tipărite pagini de aleasă frumuseţe privitoare la viaţa şi opera
celui comemorat. Redau, în continuare, titlurile apărute cu această ocazie: Lucian,
episcopul Romanului, „În memoria episcopului Melchisedec”, în Cronica
Romanului, anul XIX, nr. 5-6, mai-iunie 1942, p. 137-143; S. Mehedinţi, „Câteva
fapte pentru caracterizarea episcopului Melchisedec”, în Ibidem, p. 143-146; „Cum
l-a caracterizat C. Diculescu pe Melchisedec” (articol nesemnat), în Ibidem, p. 147;
Arhim. Scriban, „Episcopul Melchisedec în amintirea lumii”, în Ibidem, p. 147-156;
S. Reli, „Legăturile episcopului Melchisedec cu Bucovina”, în Ibidem, p. 157-165;
Milan Seşan, „Raportul episcopului Melchisedec cu confesiunile creştine”, în
Ibidem, p. 165-168; Veniamin Pocitan Ploeşteanu, „Amintiri despre episcopul
Melchisedec”, în Ibidem, p. 169-178; Gh. Vlad, „Episcopul Melchisedec şi şcoalele
pentru pregătirea clerului”, în Ibidem, p. 179-183; Gh. Niţu, „Melchisedec în
amintirea romaşcanilor”, în Ibidem, p. 185-188; Gh. Porcescu, „Amintirile unui fost
seminarist despre episcopul Melchisedec”, în Ibidem, p. 188-197; C. Gh.
Vartolomeiu, „Episcopul Melchisedec. Omul şi epoca sa”, în Ibidem, p. 197-202;
Nicolae Dragomir, „Episcopul Melchisedec şi Seminarul din Roman”, în Ibidem, p.
202-207; Scarlat Porcescu, „Discursurile episcopului Melchisedec în Senat. Idei
privind ortodoxia românească”, în Ibidem, p. 209-212. Tot în acest număr al
publicaţiei amintite este redată poezia lui Ioan Butnaru, „Arhiereul”, p. 183-184, un
articol cu extrase „Din ideile şi cuvintele episcopului Melchisedec”, precum şi
„Lista complectă a scrierilor lui Melchisedec”, p. 213-215. „Amintirile despre
episcopul Melchisedec al Romanului” scrise de Veniamin Pocitan Ploeşteanul vor
apărea şi în alte numere ale Croncii Romanului, vezi anul XIX, nr. 10, octombrie
1942, p. 413-325; tot în acest număr, arhim. Scriban semnează un articol intitulat
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Corespondenţa episcopului Melchisedec Ştefănescu s-a aflat încă de
la începutul veacului trecut în atenţia unor cercetători, care au închinat studii
consistente acestui subiect. Unul dintre primii istorici care s-a ocupat de
editarea scrisorilor rămase de la ierarhul şi istoricul Melchisedec a fost
Const. C. Diculescu, care rămâne, până în prezent, cel mai avizat cunoscător
al arhivei în care s-a păstrat corespondenţa arhiereului romaşcan.
După ce, în 1907, atrăsese atenţia asupra importanţei valorificării
manuscriselor şi corespondenţei rămasă de la episcopul Melchisedec49,
Const. C. Diculescu a publicat, în două lucrări succesive (1908, 1909), o
parte din scrisorile cele mai reprezentative primite sau trimise de către
episcopul Melchisedec50. Ulterior, au mai fost publicate epistole din

„Cultul episcopului Melchisedec”, p. 325-327; pentru Amintirile lui V. Ploeşteanu,
vezi Ibidem, anul XIX, nr. 11, noiembrie 1942, p. 345-354. O altă serie de amintiri
despre ierarhul Romanului a publicat – în perioada interbelică – şi pr. I. Gotcu; din
nefericire, am avut acces doar la „Amintiri din viaţa marelui episcop Melchisedec”,
în Ibidem, anul II, nr. 8, august 1925, p. 304-307.
46
Constantin Mosor, „Episcopul Melchisedec Ştefănescu. 150 de ani de la
naştere”, în BOR, anul XC, nr. 3-4, martie-aprilie 1972, p. 335-348; pr. Scarlat
Porcescu, „Episcopul Melchisedec. 80 de ani de moartea sa”, în MMS, anul XLVIII,
nr. 5-6, mai-iunie 1972, p. 380-402.
47
Pr. Eugen Drăgoi, „O sută de ani de la moartea episcopului Melchisedec
Ştefănescu”, în BOR, anul CX, nr. 4-6, aprilie-iunie 1992, p. 43-48; vezi și numărul
comemorativ citat, dedicat în întregime episcopului Melchisedec, din Cronica
Episcopiei Romanului și Hușilor, IV, 1992.
48
†Eftimie, Episcop al Romanului şi Huşilor, „La o sută de ani de la
alegerea şi instalarea la Roman a episcopului Melchisedec Ştefănescu (1879-1979),
în MMS, anul LV, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1979, p. 729-745; Diac. George
Dincă, „75 de ani de la moartea episcopului Melchisedec”, în GB, anul XXVI, nr. 56, mai-iunie 1967, p. 487-494; pr. Sc[arlat] P[orcescu], „62 de ani de la moartea
episcopului Melchisedec”, p. 71-72 (în ton cu vremurile în care a fost scris, articolul
în cauză evocă, mai cu seamă, legăturile lui Melchisedec cu „diverse personalităţi
din Biserica rusă”; de asemenea, este evidenţiat faptul că episcopul a studiat nu doar
limba rusă, ci şi limba slavonă, a făcut studii la Kiev etc.); Mircea Păcurariu, „100
de ani de la moartea episcopului Melchisedec”, în Teologie şi viaţă, anul II
(LXVIII), nr. 1-3, ianuarie-martie 1992, p. 125-128.
49
Vezi Prefaţa la episcopul Melchisedec, Un episod diplomatic, scriere
postumă cu prefaţă şi note de Const. C. Diculescu, Bucureşti, Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, 1907, p. 3-9.
50
Const. C. Diculescu, Episcopul Melchisedec. Studiu asupra vieţei şi
activităţei lui cu un portret şi escerpte din corespondenţă, Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1908, 187 pagini; Idem, Din corespondenţele episcopului
Melchisedec, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1909, 101 pagini.
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corespondenţa acestui ierarh de către Paul Mihail51, V. Pocitan52, Scarlat
Porcescu53, Iosif E. Naghiu54, Ioan Ivan55, Toma G. Bulat56 ş.a57.
51

Paul Mihail, „Din corespondenţa episcopului Melchisedec”, în BOR,
anul LXXVII, nr. 5-6, mai-iunie 1959, p. 493-612; Idem, „Legăturile culturale
bisericeşti ale episcopului Melchisedec cu Rusia. Corespondenţa sa din anii 18491892”, în MMS, anul XXXVII, nr. 3-4, martie-aprilie 1961, p. 261-296; ultimul
studiu citat valorifică douăzeci şi opt de scrisori (unele dintre ele redate în
întregime, altele – concepte – doar în rezumat), aflate în arhiva Melchisedec de la
BCU Iaşi. Astfel, sunt editate scrisori primite de ierarhul Romanului de la
Alexandru Sturdza, Filaret Filaretov şi episcopul Silvestru – rectori ai Academiei
Teologice din Kiev, I. Palimov – profesor la Academia Teologică din SanktPetersburg, Avxentie Stadniţchi – profesor la Seminarul Teologic din Chişinău;
scrisorile trimise sunt către: Filaret Filaretov, Isidor – mitropolit de SanktPetersburg, consulul general Stuart, rectorul Silvestru, I. Palimov. Autorul nu a luat
în calcul scrisorile publicate în rezumat; ca o întregire a studiului pr. Paul Mihail
despre legăturile dintre episcopul Melchisedec şi Rusia, poate fi consultat şi
articolul lui Nicolae Ciachir, „Cu privire la misiunea diplomatică a episcopului
Melchisedec în Rusia în anul 1868”, în BOR, anul LXXXIII, nr. 11-12, noiembriedecembrie 1965, p. 1077-1082; Paul Mihail, „Contribuţia episcopului Melchisedec
la Războiul de Independenţă”, în BOR, anul XCV, nr. 5-6, mai-iunie 1977, p. 418425 (în anexele acestui articol sunt redate următoarele documente: 1. o scrisoare a
lui Melchisedec adresată lui Vasile Mandinescu la 22 aprilie 1877; 2. „Cartea
pastorală dată de episcopul Melchisedec pentru independenţa ţării şi strângerea de
ofrande pentru ostaşii răniţi”; 3. Telegramă a episcopului Dunării de Jos către
Mihail Kogălniceanu; 4. Telegrama lui Kogălniceanu către episcopul Melchisedec;
5. Telegramă a episcopului de la Ismail către Ministerul de Război, expediată la 12
septembrie 1877; 6. Elisabeta Doamna către Melchisedec; 7. Mihail Kogălniceanu
către Melchisedec, expediată la 26 septembrie 1877). Tot pr. Paul Mihail a publicat
şi „Scrisori de la A. D. Xenopol”, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie, Iaşi, anul
VII, fasc. II, 1956, p. 203-209, unde sunt publicate şase scrisori trimise de A. D.
Xenopol, cinci dintre acestea episcopului Melchisedec (între 31 decembrie 1880-24
februarie 1890), iar una către Vasile Mandinescu; de asemenea, scrisoarea nr. IV
este un răspuns-concept al episcopului de Roman către A. D. Xenopol, expediat la 1
decembrie 1884 (Ibidem, p. 206-208); Idem, „Relaţii din 1871 despre monumentele
istorice din Moldova de Nord”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.
D. Xenopol”, tom XIII, 1976, p. 373-378 (aici este editată o scrisoare a profesorului
Grigorie Creţu din Huşi adresată episcopului Melchisedec la 7 octombrie 1871
(printre altele, aici se aminteşte de inscripţia slavă existentă la Putna, care aminteşte
de Dragoş voievod); Idem, „Scrisori şi însemnări de la episcopul Melchisedec al
Romanului”, în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, IV, 1992, p. 165-198*,
unde se afirmă: „Dând la iveală aceste noi contribuții, ne exprimăm, totodată,
speranța că în anii următori alți cercetători se vor apleca asupra corespondenței
episcopului Melchisedec, căci până acum s-a publicat foarte puțin și noi considerăm
că încă mai pot fi depistate, în diferite arhive și colecții, originale ale corespondenței
sale” (Ibidem, p. 168).
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*
Studiul în cauză reproduce „22 de concepte, scrisori și însemnări inedite
ale episcopului Melchisedec, dintre anii 1866-1890” (Ibidem, p. 166).
52
Veniamin Pocitan Ploeşteanu, Momente din viaţa şi activitatea lui
Melchisedec între anii 1856-1861, Bucureşti, 1936; Idem, Melchisedec ca membru
al Sfântului Sinod (1861-1892), Bucureşti, 1939; Idem, „Amintiri despre episcopul
Melchisedec al Romanului la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui. Legăturile lui
cu credincioşii mai de seamă din eparhie”, în BOR, anul LX, nr. 5-6, mai-iunie
1942, p. 161-171 (sunt investigate, pe baza corespondenţei sau a mărturiilor,
relaţiile dintre Melchisedec şi Gheorghe Sturdza, Panaite Donici, Ioan Costache
Agarici, Tache (Dimitrie) P. Anastasiu, Ioan Stroe şi Vasile Alecsandri); Idem,
„Din corespondențele lui Melchisedec”, în Buletinul Episcopiei Hușilor, an IX, nr.
2/1933, p. 11-13 și nr. 3/1933, p. 20-22 apud Alexandru M. Ioniță, Episcopul
Melchisedec Ștefănescu al Romanului. Viața și activitatea (1822-1892), în Cronica
Episcopiei Romanului și Hușilor, IV, 1992, p. 415.
53
Pr. Scarlat Porcescu, „Câteva scrisori trimise episcopului Melchisedec
de Vasile Alecsandri”, în Cronica Romanului, anul XXII, nr. 4-5, aprilie-mai 1946,
p. 84-87; Idem, „Cinci scrisori trimise de Mihail Kogălniceanu episcopului
Melchisedec”, în Studii şi cercetări istorice, XIX, 1946, p. 33-40; Idem,
„Corespondența episcopului Melchisedec cu Vasile Alecsandri”, în Cronica
Episcopiei Romanului și Hușilor, IV, 1992, p. 211-215; Idem, „O scrisoare
necunoscută a lui Mihail Kogălniceanu”, în Ibidem, p. 217-220; Idem, „Legăturile
episcopului Melchisedec cu Wladimir Guéttée”, în Ibidem, p. 221-226; pentru un
scurt parcurs istoriografic al corespondenţei edite a episcopului Melchisedec, vezi
Alexandru M. Ioniţă, „Episcopul Melchisedec”, p. 292-320; Eftimie, episcopul
Romanului şi Huşilor, Episcopul Melchisedec Ştefănescu. Viaţa şi înfăptuirile sale,
Roman, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1982, p. 88-89, precum şi studiul,
prilejuit de împlinirea a opt decenii de la trecerea la cele veşnice a marelui ierarh,
scris de pr. Scarlat Porcescu, „Episcopul Melchisedec. 80 de ani de la moartea sa”
(citat la nota 46), p. 398-402.
54
Acesta a publicat, în 1972, o scrisoare adresată de către Gavriil
Musicescu la data de 24 iunie 1870 episcopului Melchisedec Ştefănescu (Iosif E.
Naghiu, „Contribuţii la biografia lui Gavriil Musicescu”, în MMS, anul XLVIII, nr.
3-4, martie-aprilie 1972, p. 235-237). Gavriil Musicescu a fost susţinut în activitatea
sa de transpunere a cântărilor bisericeşti pe notaţie modernă şi de către episcopul
Melchisedec, vezi pr. Ştefan Verdeş, „Gavriil Musicescu. 125 de ani de la naşterea
marelui muzician”, în MMS, anul XLVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1972, p. 224.
55
Diac. Ioan Ivan, „Legăturile episcopului Melchisedec cu Mănăstirea
Neamţ”, în MMS, anul XLVIII, nr. 5-6, mai-iunie 1972, p. 403-415; în anexele
acestui studiu au fost publicate două scrisori ale lui Melchisedec Ştefănescu către
stareţul Mănăstirii Neamţ (p. 414-415).
56
T[oma] G. B[ulat], „Din corespondenţa episcopului de Buzău Dionisie
Romano”, în BOR, anul XXXVII, nr. 10, ianuarie 1914, p. 780-788; în acest studiu,
la p. 787-788 este reprodusă o scrisoare a episcopului Melchisedec expediată către
ierarhul de la Buzău, Dionisie Romano, la 25 ianuarie 1865, din Ismail; conform
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Până la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial,
corespondenţa arhiereului Ştefănescu s-a păstrat la Fundaţia „Episcopul
Melchisedec” din Roman58. Ulterior, în întâmplările generate de război,
editorului, misiva se păstrează la Bibliteca Academiei Române, în fondul dedicat
corespondenţei episcopului Dionisie Romano.
57
P. Partenie, „Din corespondenţa episcopului Melchisedec. Scrisori de la
V. Alecsandri”, în Ramuri, anul III, nr. 2, 15 ianuarie 1908, p. 37-38; Ibidem, nr.
3/1908, p. 42; Ibidem, nr. 7/1908, p. 134-137 (epistolă a lui G. Bariţiu către
Melchisedec, trimisă la 4/16 aprilie 1875; tot aici este redat răspunsul-concept al
ierarhului); Ibidem, nr. 13/1908, p. 296-297 (unde este editată o scrisoare a lui Aron
Densuşianu către Melchisedec, expediată din Iaşi, la 30 decembrie 1884).
58
Unul dintre cei mai importanţi epitropi ai acestei fundaţii a fost preotul
Constantin Nazarie (n. 16 martie 1865, comuna Vultureni, jud. Vaslui (azi Galaţi) –
d. 20 martie 1926, Bucureşti), un apropiat al episcopului Melchisedec încă din
perioada studenţiei, vezi pr. Scarlat Porcescu, „Preotul Constantin Nazarie”, în
MMS, anul XLVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1972, p. 211. Constantin Nazarie a urmat
studiile la Iaşi şi Kiev, ajungând, la 25 aprilie 1897, director al Seminarului din
Roman. A ocupat această funcţie până la 1 decembrie 1898, când, graţie meritelor
sale, este numit director al Seminarului Central din Bucureşti şi apoi profesor la
Facultatea de Teologie Ortodoxă (N. Dragomir, Silviu N. Dragomir, „Pregătirea
preoţilor în Eparhia Romanului”. II. Seminarul vechi (1858-1901)”, în MMS, anul
LIV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1978, p. 117). Iată cum îl descrie Veniamin
Ploeşteanul pe C. Nazarie: „era un tânăr foarte vioi, curajos şi inteligent. La orice
întrebare, avea darul de a răspunde imediat. De era tachinat de cineva, replica era
gata”, vezi „Amintiri despre Episcopul Melchisedec”, în Cronica Romanului, anul
XIX, nr. 5-6, mai-iunie 1942, p. 172. În continuare, Veniamin Ploeşteanul îşi
aminteşte o întâmplare, care, deşi nu este relevantă pentru subiectul acestui studiu
(corespondenţa episcopului Melchisedec), merită amintită pentru savoarea ei: „pe
când era profesor universitar (Constantin Nazarie, n.n.), a fost poftit într-o seară la
Pompiliu Eliade [...]. Eliade era cumnat cu Spiru Haret [...], iar Nazarie era mult
mai apreciat de Haret. [...]. Pe când stăteau cu toţii la ceai şi discutau diferite
chestiuni, Dr. Toma Ionescu – profesor universitar şi celebru chirurg, frate cu
distinsul om de stat politic Tache Ionescu – trecând în dreptul părintelui Nazarie –
care la înfăţişare părea un modest preot, umblând îmbrăcat simplu şi totdeauna cu
potcapul pe cap – şi stând cu mâinile în buzunar, înalt, falnic şi trufaş cum era, se
adresează lui Nazarie: – Părinte! Când vor înceta creştinii să sărute icoanele?/ –
Când vor înceta şi doctorii să sărute cucoanele – a fost răspunsul în replică imediată
a lui Nazarie. Pompiliu Eliade – care era şi el foarte inteligent – entuziast de acest
răspuns, se scoală repede de pe scaun, se duce la păr[intele] Nazarie, îl îmbrăţişează
zicându-i: – părinte Nazarie! Nici un răspuns mai potrivit ca acesta nu se putea da la
întrebarea pusă de doctor. Prin Sf. ta a răspuns Biserica, odată pentru totdeauna,
ştiinţei medicale, care pe atunci, mai ales, răspândea vorba în lume că multe boale
se împrăştie prin sărutatul icoanelor” (Ibidem, p. 172); privitor la corespondenţa
dintre Constantin Nazarie şi episcopul Melchisedec, trebuie precizat că au fost
publicate patru epistole, încă din 1909, ambele fiind trimise de Constantin Nazarie
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documentele au ajuns la două instituţii din Iaşi (Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale (SJAN Iaşi) şi Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu”59), acolo unde se păstrează şi astăzi.
Majoritatea scrisorilor utilizate pentru alcătuirea acestui documentar
fac parte din corespondenţa primită de episcopul Romanului, doar şase
epistole editate aici (nr. XIII, XV, XVII, XIX, XXI, XXVI) fiind scrise de
ierarhul romaşcan. Trebuie însă precizat că aceste şase scrisori sunt, de fapt,
răspunsuri la unele solicitări sau înştiinţări primite anterior. Aceste şase
scrisori sunt concepte ale documentelor originale, realizate tot de către
Melchisedec, care a păstrat, în copie, toate epistolele trimise vreodată de el.
În timp de originalul era expediat către destinatar, o copie a textului scris de
episcop era ataşată scrisorii primite şi depusă în arhiva sa personală. Aşa se
face că, în mod excepţional, astăzi se păstrează în totalitate întreaga
corespondenţă a episcopului, atât primită, cât şi trimisă, organizată în
funcţie de criteriul cronologic.
Personajele cu care a corespondat episcopul-academician sunt de
formaţie diferită, provenind din diverse domenii. La această categorie,
merită amintit că cele cincizeci şi patru de scrisori editate aici cuprind atât
corespondenţă familială, cât şi instituţională. Din această ultimă categorie,
deosebit de interesante sunt schimburile de scrisori dintre Academia
Română şi ierarhul de la Roman. În acest fel, personalităţile culturale şi
politice de la care a primit epistole Melchisedec sunt intelectuali de primă
mână din arealul academic românesc. Amintesc doar câteva nume: August
Treboniu Laurian, Ion Heliade Rădulescu, George Sion, Nicolae Kreţulescu,
George Bariţiu, D.A. Sturdza, Aron Densuşianu, V.A. Urechia, Constantin
Erbiceanu ş.a. Printre ierarhi se numără mitropolitul Calinic Miclescu,
episcopul Iosif Gheorghian (care va deveni mitropolit primat al României),
mitropolitul Iosif Naniescu etc. În ceea ce priveşte scrisorile primite de la
arhimandritul Valerian Râmniceanu, viitor episcop (nr. XXXII), acestea se
încadrează mai degrabă în categoria corespondenţei de familie, întrucât
Valerian60 era frate al episcopului Melchisedec. Tot din categoria scrisorilor
arhiereului romaşcan (Constantin C. Diculescu, Din corespondenţele episcopului
Melchisedec, nr. XXXI, XXXII, LIII, LXVI, p. 51-56, 79-81, 95-98).
59
Scrisorile păstrate aici au fost cercetate, măcar parţial, de către Paul
Mihail care, într-un studiu publicat în 1955, face trimitere la o scrisoare a lui
Kesarie Sinadon, locotenent de mitropolit al Moldovei între 1860-1863, trimisă
episcopului Melchisedec în timpul vieţuirii la Mănăstirea Agafton a fostului ierarhlocotenent, vezi Paul Mihail, Chesarie Sinadon, mitropolit locotenent al Moldovei
din anii Unirii”, în MMS, anul XXXI, nr. 5-6, mai-iunie 1955, p. 293.
60
Vasile Ştefănescu s-a născut la 10 februarie 1828, în localitatea Gârcina,
judeţul Neamţ. În 1843 se înscrie la Seminarul de la Socola, unde îl are ca profesor
pe ierodiaconul Melchisedec, fratele său şi viitorul episcop de Roman. Începând cu
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personale face parte şi epistola Lucreţiei Stamatin (expediată la 17 iulie
1878), nepoata marelui ierarh (nr. XXX). În ceea ce priveşte corespondenţa
administrativă, se remarcă aici scrisorile lui Vasile Mandinescu, directorul
cancelariei episcopale de la Ismail. Alte personalităţi cu care a corespondat
episcopul Melchisedec sunt: Gavriil Musicescu61, muzician de excepţie din
1848 este, pentru o perioadă de trei ani, învăţător în satul natal. Hirotonit preot în
anul 1851, devine, nouă ani mai târziu, protopop de Bacău, iar în 1865 este
transferat, în aceeaşi slujbă, la Roman. Rămas văduv, intră în monahism în
decembrie 1876, primind numele Valerian. Tot acum, episcopul Isaia Vicol îl
numeşte arhimandrit vicar la episcopia Romanului, iar trei ani mai târziu este ridicat
la treapta arhieriei (16 ianuarie 1879), fiind numit arhiereu-locotenent la Buzău, cu
titlul Râmniceanul. Deşi până în 1919 a fost arhiereu titular al episcopiei de Buzău,
a mai îndeplinit şi alte funcţii, precum egumen la Mănăstirea Sfântul Spiridon din
Iaşi, locţiitor de episcop la Buzău (noiembrie 1893-martie 1894), director al
Tipografiei Cărţilor Bisericeşti (mai 1895-noiembrie 1897), arhiereu vicar al
Mitropoliei Ungrovlahiei. În 1899 se stabileşte în Bucureşti, fiind arhiereu slujitor
la Biserica Sfântul Spiridon-Nou din capitală; pensionându-se în 1919, ierarhul
Valerian s-a retras la Roman, unde a trăit până la moarte. Cu toate acestea, la 14
noiembrie 1923, Sfântul Sinod i-a încredinţat funcţia de arhiereu-locotenent al
eparhiei Râmnicul-Nou Severin, cu titlul Craioveanul, însă, din cauza vârstei
înaintate, Valerian Ştefănescu a rămas la Roman*, unde a murit la 8 martie 1928, la
venerabila vârstă de 100 de ani, fiind înmormântat în grădina Episcopiei din acest
oraş, vezi Mircea Păcurariu, „Arhiereul Valerian Ştefănescu (1828-1928)”, în MMS,
anul XXXV, nr. 7-8, iulie-august 1959, p. 487-490.
*
Fapt care contravine canoanelor creștine, întrucât canonul 71 stabilit la
Sinodul al optulea local, ținut la Cartagina, prevede: „nici unui episcop să nu-i fie
ierat, părăsindu-și scaunul său statornic, să se mute la oarecare biserică, ce să află în
ținutul său, sau purtând grijă de lucrul său propriu mai mult decât se cuvine, să fie
nepăsător pentru purtarea de grijă și osteneala față de scaunul său propriu”, vezi
Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite de comentarii, vol. II, partea
I. Canoanele sinoadelor locale, traducere făcută de Nicolae Popovici și Uroș
Kovincici, Arad, Tipografia diecezană, 1934, p. 234; Ioan N. Floca, Drept canonic
ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. II, Editura IBMBOR,
Bucureşti, 1990, p. 441.
61
Gavriil Musicescu (20 martie 1847-21 decembrie 1903) şi-a început
studiile la Ismail, absolvind, ulterior, Seminarul din Huşi, al cărui rector era, din
1856, Melchisedec Ştefănescu. Timp de doi ani (1864-1866) urmează cursuri la
Conservatorul de muzică din Iaşi, perioadă în care intră ca tenor în corul Mitropoliei
ieşene, aflat sub conducerea lui Th. Burada. Este chemat de episcopul Dunării de
Jos – Melchisedec – ca profesor la Ismail, unde publică, tot cu sprijinul episcopului
de aici, prima sa lucrare – Imnele Sfintei Liturghii. Studiază doi ani în Rusia, iar din
septembrie 1872 este numit profesor de armonie la Conservatorul din Iaşi. Marele
său merit rămâne acela de a fi transpus, alături de Gh. Dima şi Grigore I.
Gheorghiu, pe note liniare, muzica psaltică bisericească (Anibal Panţiru, „Din viaţa
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a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Polihronie Sârcu, cunoscutul cărtuar
basarabean cu preocupări de slavistică, Ion Ghica, mare om politic şi
scriitor. Au fost editate aici şi scrisori primite de la persoane mai puţin
cunoscute, precum un oarecare S. Guriţă (nr. XXXV), Elena Vârnav,
Eugenia Negri, locuitorii comunei Başoteni, judeţul Bacău (XXXVI).
Trebuie amintit că multe din epistolele editate aici sunt, de fapt,
scurte bileţele, care nu schimbă imaginea de ansamblu a oamenilor cu care a
corespondat Melchisedec. Mai degrabă acestea întregesc şi confirmă aspecte
ştiute ori perspective conturate până acum. Pentru a nu da decât un singur
exemplu, amintesc scrisoarea lui George Bariţiu, trimisă episcopului la 2
iulie 1879, prin care istoricul ardelean îl invită pe episcopul-academician să
participe la şedinţa pentru desemnarea Biroului conducător al Secţiunii de
Ştiinţe Istorice, al cărei preşedinte Bariţiu era. Precum se ştie, corespondenţa
cunoscutului cărturar a fost editată cu multă acribie de un colectiv de istorici
clujeni pe parcursul a trei decenii. Rezultatul final a însumat zece masive
volume de corespondenţă trimisă sau primită. În acest context, putem intui,
şi activitatea regretatului compozitor român Gavriil Musicescu”, în MMS, anul LIV,
nr. 9-12, septembrie-decembrie 1978, p. 770-772). Gavriil Musicescu era originar
din Ismail şi a fost profesor de muzică vocală aici între 1866-1871 (M. N. Pacu, op.
cit., p. 842). Ca profesor la Conservatorul din Iaşi şi dirijor al celebrului cor din
capitala Moldovei, Musicescu a efectuat turnee în întreaga ţară, care s-au bucurat de
mare succes. Iată cum descrie memorialistului Josif Constantin Drăgan receptarea
concertelor dirijate de Musicescu în partea de vest a ţării: „Încercările [lui Ion Vidu,
profesor şi dirijor, n.n.] de a introduce în repertoriu piese româneşti de valoare au
rămas fără rezultat, până când lugojenii, după turneul corului ieşean Gavriil
Musicescu, au avut revelaţia cântecului nostru popular. Concertele corale ale lui
Musicescu au rămas proverbiale în tot Banatul şi în toată Transilvania. Turneul n-ar
fi fost posibil dacă nu se făcea prin grija Bisericii, fiind vorba de un cor mitropolitan
din capitala Moldovei. Serbarea câmpenească oferită de Coriolan Brediceanu la via
sa a încununat succesul corului Musicescu şi a deschis o nouă perspectivă vieţii
muzicale din Lugoj” (Josif Constantin Drăgan, Prin Europa, vol. I. Uitarea este, în
fond, o trădare, Bucureşti, Rao International Publishing Company, 2005, p. 152).
Pentru corespondenţa edită a lui Gavriil Musicescu, vezi trimiterile
bibliografice de la notele 54 şi 84; de asemenea, referitor la acelaşi subiect, a se
vedea Paul Mihail, „Viaţa şi activitatea lui G. Musicescu oglindită în scrisorile
anilor 1871-1899”, în Studii muzicologice, nr. 2/1956, p. 91-127, precum şi partea a
doua a acestui studiu, publicată în aceeaşi revistă, nr. 4/1957, p. 59-128 (prima parte
a textului la care am făcut trimitere aici nu mi-a fost accesibilă). După cum rezultă
din partea a doua, în articolul lui Paul Mihail publicat în nr. 2/1956 a periodicului
amintit, au fost editate şaptesprezece scrisori, Paul Mihail editând un număr de
optzeci şi trei de epistole din corespondenţa lui Gavriil Musicescu în ambele
numere citate din Studii muzicologice. Din nr. 4/1957 lipseşte, din exemplarul aflat
la BCU Iaşi, p. 81-96, unde au fost publicate scrisorile cu nr. 39-51.
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chiar şi înainte de citirea textului scrisorii, că acesta nu modifică datele
ştiute, cel mult întregeşte activitatea administrativă depusă de George
Bariţiu în cadrul Academiei Române.
Documentele care se publică în continuare fac parte din arhiva
„Melchisedec” aflată la Biblioteca Centrală a Universităţii din Iaşi (şapte
scrisori, nr. VI, XXVIII, XXXIII, XLVI, LII, LIII, LIV), însă cea mai mare
parte, în număr de patruzeci şi şapte, se află la SJAN Iaşi. Cele păstrate la
BCU Iaşi au fost culese spre editare întâmplător: cercetând corespondenţa
mitropolitului Iosif Naniescu cu episcopul de la Roman, am avut surpriza de
a identifica scrisori greşit inventariate şi catalogate. Aşa se face că o
scrisoare a lui Iosif Gheorghian către Melchisedec, trimisă la 5 mai 1868, de
la Huşi, apare în inventarele BCU Iaşi ca fiind expediată de Iosif Naniescu!
Numai că, în 1868 Iosif Naniescu nu devenise încă arhiereu, ci era profesor
la Gimnaziul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti. În schimb, Iosif Gheorghian
(1829-1909) a fost între 17 iulie 1865 şi 27 februarie 1879 episcop la Huşi,
din acest ultim an şi până la 22 noiembrie 1886 fiind episcop al Dunării de
Jos, după care s-a mutat la Bucureşti, ca mitropolit primat al României, în
locul lui Calinic Miclescu62, care murise în luna august a aceluiaşi an63. Iosif
Gheorghian a purtat, în perioada episcopatului său la Huşi, o vastă
corespondenţă cu Melchisedec Ştefănescu, încă din perioada când acesta era
episcop al Dunării de Jos, cu sediul la Ismail (nr. II, VI, XXIV). Astfel, la
11 iulie 1865, deci chiar în ziua hirotonirii lui Iosif ca episcop de Huşi,
acesta îl înştiinţează pe omologul său de la Ismail despre evenimentul
petrecut la Huşi, arătându-şi bucuria unor colaborări viitoare pentru,
precizează noul episcop, „prosperarea Bisericii şi binele patriei” (nr. II).
Un alt aspect pe care l-am avut în vedere atunci când am transcris o
parte din corespodenţa episcopului Melchisedec a fost selecţia epistolelor. În
fondurile arhivistice rămân în continuare multe scrisori nepublicate, însă
conţinutul acestora vizează aspecte mai degrabă administrative. Pe de altă
parte, numărul misivelor-concept edite ale lui Melchisedec a fost cu mult
mai mic decât cifra scrisorilor primite. În unele cazuri, episcopul nu a oferit
un răspuns celor care îi trimiteau scrisori, probabil pentru că urma să se
întâlnească direct cu expeditorii, fie în cadrul şedinţelor Sfântului Sinod sau
ale Academiei Române. Mai sunt o categorie de scrisori care nu necesitau
62

„Darea de seamă despre alegerea, investitura şi instalarea Î.P.S.
Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al României, D.D. Iosif”, în BOR, anul X, nr.
12, decembrie 1886, p. 944; în locul lui Iosif Gheorghian, la conducerea Episcopiei
Dunării de Jos a a fost ales P.S. Partenie Clinceni Băcăuanul (195 voturi), vezi
„Alegerea şi investitura P.P.S.S. Episcopi de Râmnic, Huşi şi Dunărea de Jos”, în
BOR, anul X, nr. 13, ianuarie 1887, p. 1002.
63
Niculae Şerbănescu, „Mitropoliţii Ungrovlahiei”, în BOR, anul LXXVII,
nr. 7-10, iulie-octombrie 1959, p. 817.
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un răspuns direct, precum este cea a lui George Bariţiu, la care am făcut
trimitere mai sus.
Prima epistolă editată aici aparţine profesorului Gheorghe
Erbiceanu, fratele cunoscutului cărturar Constantin Erbiceanu. Expediată la
10 aprilie 1865, Erbiceanu transmite episcopului de Ismail câteva chestiuni
deosebit de interesante. După urările ocazionate de sărbătorirea Paştilor şi
instalarea lui Melchisedec în scaunul episcopal de la Ismail, Gheorghe
Erbiceanu scrie noului ierarh despre o problemă acută a timpului său,
respectiv programa de studiu a seminariilor teologice din România (nr. I).
Ideile lui Gheorghe Erbiceanu s-au materializat în interesul constant al
episcopului Melchisedec arătat problemelor educaţionale specifice celei dea doua jumătăţi a secolului al XIX-lea64. Acelaşi profesor scrie episcopului
român la 15 septembrie 1871, înştiinţându-l că i-a dedicat ultima sa carte
tipărită (este vorba despre Compendiu de sintaxă elenă. În comparaţiune eu
cea latină. Elaborat în usul şcoalelor înveţiământului secundariu, Iaşi,
Tipografia Bermann, 1871). Corespondenţa dintre cei doi s-a întins pe
parcursul întregii vieţi a episcopului romaşcan. Aşa se face că, la 24
decembrie 1889, Gheorghe Erbiceanu deplânge într-o epistolă absenţa
ierarhului de la lucrările Sfântului Sinod, generată de boală. Tot cu această
ocazie, profesorul îl informează pe ierarh despre alte fapte petrecute în
Bucureşti (nr. LIV).
Melchisedec Ştefănescu a purtat corespondenţă şi cu fratele lui
Gheorghe Erbiceanu, Constantin Erbiceanu. Acesta trimite episcopului de
Roman, la cinci zile după alegerea sa în noua funcţie (22 februarie 1879),
mesajul său de felicitare. Constantin Erbiceanu, profesor pe atunci al
Seminarului Socola din Iaşi, îşi arată speranţa că noul titular al Episcopiei
de Roman se va manifesta ca un luptător demn de neamul românesc şi un
apărător zelos a religiei strămoşilor noştri, mai ales că în societate lua
naştere, conform spuselor expeditorului scrisorii, un profund curentul
64
Din acest punct de vedere, discursul episcopului Melchisedec, rostit cu
ocazia Jubileului 50 al Academiei Mihăilene, este foarte elocvet. În cadrul acestei
intervenţii, episcopul de Roman face un scurt istoric al învăţământului superior din
Moldova, amintind de Colegiile de la Cotnari (1562) şi Mănăstirea Sfinţii Trei
Ierarhi (1640), de Şcoala de la Sfântul Sava sau Academia de limbă greacă. Ierarhul
nu uită să amintească meritele lui Veniamin Costache în ceea ce priveşte
dezvoltarea învăţământului superior din Moldova, precum şi ale lui Gheorghe
Asachi, Gheorghe Săulescu, Damaschin Bojincă ş.a. (vezi „Cuvânt pentru şcoala şi
Biserica Română ţinut în catedrala mitropoliei din Iaşi, la 26 iunie 1885, cu
ocasiunea Jubileului de 50 de ani de la înfiinţarea Academiei Române din
Moldova”, de P.S.S. Melchisedek, episcopul Romanului, în BOR, anul X, nr. 1,
ianuarie 1886, p. 31-53; anterior publicării lui în BOR, conţinutul „Cuvântului...” a
fost tipărit separat, în tipografia H. Goldner din Iaşi, în 1885).
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ireligios (nr. XXXIII). La sfârşitul anului 1887 (mai exact la 31 decembrie),
Constantin Erbiceanu, ajuns între timp profesor de „Drept canonic” la
Seminarul Central din capitală, director al tipografiei Sfântului Sinod,
redactor la revista Biserica Ortodoxă Română, precum şi profesor de
„Teologie Fundamentală” şi „Istoria dogmelor” la Facultatea de Teologie
din Bucureşti, trimite episcopului Melchisedec o scrisoare prilejuită de
urările adresate odată cu venirea sărbătorilor de iarnă (nr. LII). Peste
aproape trei săptămâni, la 19 ianuarie 1888, acelaşi istoric bisericesc,
terminând de editat o lucrare ce urma să vadă lumina tiparului (este vorba
despre Didahiile lui Antim Ivireanul), trimite episcopului Prefaţa, pentru a
fi corectată (nr. LIII). Documentul în cauză reprezintă, odată în plus, dovada
faptul că cei doi intelectuali, chiar dacă făceau parte din generaţii diferite,
erau într-o relaţie apropiată de prietenie65.
Referitor la acest aspect, trebuie precizat că fraţii Erbiceanu îl
cunoşteau pe Melchisedec încă din perioada în care cei doi urmau cursurile
Seminarului ieşean. Constantin Erbiceanu mărturiseşte în autobiografia sa,
publicată post-mortem (1913): „Prea Sf. Melchisedec a chemat pe fratele
meu [Gheorghe Erbiceanu, n.n.] şi i-a spus că eu trebuie, pentru liniştea
şcoalei, să nu fiu între elevi, ci să stau la el acasă. Prea Sf. Melchisedec era
inspectorul şcoalei, această favoare mi-a făcut-o pentru că [îl] cunoştea pe
tatăl meu şi pentru talentele mari ce le dovedise fratele meu, cum şi pentru
vocea ce aveam. Am stat la Prea Sf. Melchisedec doi ani, până când el s-a
dus Rector la Huşi, înfiinţându-se şi acolo un seminar eparhial”66. De
asemenea, la moartea episcopului Melchisedec, petrecută în luna mai a
anului 1892, profesorul de teologie de la Universitatea bucureşteană a rostit
un „Discurs funebru”, publicat în acelaşi an67.
Deosebit de interesantă am găsit corespondenţa episcopului de
Roman cu Academia Română. Astfel, la 11 septembrie 1869, deci dinainte
de a fi ales membru al Academiei, fapt petrecut în anul 1870, Ioan Heliade
65
Scrisorile expediate de Constantin Erbiceanu către episcopul
Melchisedec la 27. II. 1879, 31. XII. 1887, 19. I. 1888 au mai fost tipărite de noi în
cuprinsul articolului „Completări la biografia lui Constantin Erbiceanu”, publicat în
Dacia literară, anul XXV (serie nouă din 1990), nr. 128-129 (5-6/2014), p. 10-11;
tot aici a mai fost editată o epistolă scrisă de acelaşi cărturar şi expediată ierarhului
de la Roman la 29. XII. 1888, neinclusă în materialul de faţă.
66
Constantin Erbiceanu, Viaţa mea scrisă de mine după cât mi-am putut
aduce aminte, tipărită de iconom Ilie Teodorescu, Bucureşti, 1913, p. 10.
67
Ibidem, nr. 19, p. 39. Pentru o biografie concisă a lui Constantin
Erbiceanu, a se vedea articolul semnat de Petru Manole, „Constantin Erbiceanu
(1838-1913)”, în MMS, anul XXXVI, nr. 3-4, martie-aprilie 1960, p. 248-254; Sorin
I. Petcu, op. cit., p. 646-647; D[an] M[ănucă], „Erbiceanu Constantin”, în Dicţionar
1900, p. 334.
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Rădulescu îl invită pe episcopul Romanului la o şedinţă publică ce urma să
aibă loc (nr. VII). Cel care îl informează pe Melchisedec că a fost ales
membru al Academiei este August Treboniu Laurian, printr-o epistolă
expediată la 21 septembrie 1870 (nr. XII). Tot acesta este cel care îi
recomandă subiectul discursului de recepţie. Melchisedec a primit epistolă,
trimiţând un răspuns de mulțumire (nr. XIII). August Treboniu Laurian este
cel care, în calitate de preşedinte al Academiei Române, schimbă şi alte
epistole cu ierarhul-cărturar, dintre care două au fost expediate în aceeaşi zi,
respectiv 26 iunie 1871 (nr. XIV, XVI). În cuprinsul uneia din ele, Laurian
aminteşte din nou despre discursul de recepție (nr. XVI). Cu altă ocazie i se
trimit episcopului diverse volume editate de Academia Română (nr. XX), iar
aceasta primeşte în cadrul colecţiilor sale, direct de la autor, la 13 ianuarie
1872, cartea despre Lipovenism (nr. XXI). Laurian insistă la 21 iunie 1872
ca Melchisedec să ia parte la şedinţa de la 1 august (nr. XXV). În replică,
răspunsul episcopului, radical, anunţă la 22 iulie 1872 demisia din
Academie (nr. XXVI). Scrisoarea în cauză trădează unele neînţelegeri
existente între cel mai înalt for cultural din ţară şi episcopul Romanului68,
chiar dacă, în septembrie 1872, medicul Nicolae Kreţulescu, noul preşedinte
al Academiei, motivează această demisie prin slăbirea preţioaselor vederi.
În concluzie, Kreţulescu propune trecerea lui Melchisedec din postura de
membru titular în cea de membru onorific (nr. XXVII), fapt care nu a fost
materializat, dat fiind că în 1873 Melchisedec, alături de alţi membri ai
Academiei (Vasile Alecsandri şi Titu Maiorescu), se retrage din înaltul for
cultural. La sesiunea ordinară din 23 mai 1879 a Academiei Române, s-a
luat hotărârea ca membrii retraşi să fie rechemaţi. Aşa se explică faptul că
episcopul Romanului a luat parte cu regularitate, începând cu 1879, la

68
Iată cum explică unul dintre cei mai avizaţi biografi ai episcopului
Melchisedec plecarea sa din cadrul Academiei Române: „Pentru început, Academia
a avut ca principală preocupare, fixată prin statut, stabilirea ortografiei, elaborarea
unei gramatici şi a unui dicţionar al limbii române [...]. Membrilor ardeleni ai
Societăţii (Timotei Cipariu, George Bariţiu, Andrei Mocioni, Vincenţiu Babeş,
August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian şi alţii), adepţi ai principiului
etimologic – produs al exagerărilor curentului latinist, li s-au opus adepţii
principiului fonetic, reprezentat atunci de Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Mihail
Kogălniceanu şi episcopul Melchisedec, care susţineau, pe bună dreptate, că se va
produce o scriere care nu va fi nici românească, nici latinească, ci o limbă nouă,
nevorbită de marea majoritate a poporului român. Aceştia fiind, însă, în minoritate,
nu s-au putut impune, motiv pentru care s-au retras de la dezbateri, în 1873”
(Alexandru M. Ioniţă, „Episcopul Melchisedec”, p. 271-272).
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sesiunile Academiei69, având, precum se ştie, o bogată activitate ştiinţifică70.
Privitor la relaţiile existente între Melchisedec Ştefănescu şi Academia
Română, merită amintit că biblioteca marelui ierarh71, alcătuită din 2511
cărţi, 82 de manuscrise şi 114 monede72, a fost lăsată, prin testament, acestui
for academic73.
Tot prin intermediul Academiei Române a fost expediată
episcopului romaşcan o scrisoare de la poetul George Sion, prin care
ierarhului i se mulţumeşte că a intervenit pentru ca manuscrisele banului
69
Pr. Gabriel Cocora, pr. Sc[arlat] Porcescu, „Un veac de la înfiinţarea
Academiei: clerici ortodocşi din Moldova în acest înalt for de cultură”, în MMS,
anul XLII, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1966, p. 691-692.
70
Una dintre cele mai importante descoperiri ale lui Melchisedec, cu un
puternic ecou în rândurile contemporanilor, a fost descoperirea portretului original
al lui Ştefan cel Mare, aflat pe Tetraevanghelul de la Humor, vezi, pentru acest
aspect, articolul pr. Iustin Gaşpar, care cuprinde extrase din corespondenţa dintre
Melchisedec şi mitropolitul Silvestru Morariu al Bucovinei (†1895*), „Episcopul
Melchisedec şi chipul lui Ştefan cel Mare”, în MMS, anul XXXIII, nr. 5-7, mai-iulie
1957, p. 513-515; Scarlat Porcescu, „Tetraevanghelul de la Humor (1473) cu
portretul lui Ştefan cel Mare. Un secol de la prezentarea sa la Academia Română”,
în MMS, anul LVII, nr. 7-9, iulie-septembrie 1981, p. 488-531.
*
„† Dr. Silvestru Morariu-Andrievici, Arhiepiscop al Cernăuţului şi
Mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei, preşedinte al Sinodului mitropolitan, membru
al Dietei din Bucovina şi al Senatului imperial în casa Magnaţilor etc. etc (18151895)” (articol nesemnat), în BOR, anul XIX, nr. 2/1895, p. 154-159; pentru alte
informaţii privitoare la familia acestuia, vezi Gheorghe Gane, „Familia lui Silvestru
Morariu-Andrievici, Mitropolitul Bucovinei”, în Arhiva Genealogică, anul II (VII),
nr. 3-4/1995, p. 209-210.
71
Pentru lista cărţilor din biblioteca episcopului Melchisedec, a se vedea
N. Georgescu-Tistu, op. cit., p. 1155-1203.
72
Const. C. Diculescu, Episcopul Melchisedec. Studiu asupra vieţei şi
activităţei lui cu un portret şi escerpte din corespondenţă, p. 79.
73
„Biblioteca mea, care, precum am zis mai sus, este aşezată în 8 dulapuri
şi se compune din cărţi în diferite limbi, o hărăzesc Academiei Române. Pentru
aceea, epitropii mei testamentari, după moartea mea, vor trimite Academiei un
inventar de acele cărţi, cu poftire de a regula transportarea lor la Bucureşti şi
aşezarea lor în localul Academiei [...]. Colecţiunea mea de monede vechi, care se
compune din 95 bucăţi de aramă, de argint şi de aur, de asemenea le las Academiei,
pentru care, la inventarul bibliotecei, Epitropia va adăogi şi un inventar de acele
monede şi-l va înainta Academiei” (Testamentul P.S. Melchisedec, episcop de
Roman. Statutele şi Regulamentul interior al Epitropiei fundaţiilor sale, Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1906, p. 6); testamentul episcopului Melchisedec a
fost publicat şi de către Dorina N. Rusu, în Patrimoniul Academiei Române.
Donatori şi donaţii (1860-1948), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p.
220-226.
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Vasile Vârnav să ajungă în colecţia Bibliotecii Academiei, fapt care a fost
îndeplinit cu suces (nr. XXXI). Trebuie însă precizat că George Sion purtase
corespondenţă şi anterior acestui moment cu episcopul Romanului. Aşa se
face că, în martie 1870, George Sion, care publicase recent o culegere de
fabule, trimite ierarhului douăzeci de exemplare, cu scopul de a le distribui,
pentru că, motivează poetul, în capitală, din cauza miserabilelor
propagande antidinastice, această biată carte pare a fi condamnată la
ostracism (nr. VIII). Tot pe filieră administrativă, Melchisedec primeşte la 2
ianuarie 1881 o epistolă de la B. P. Hasdeu74 (nr. XLIV), iar la 26 august
1882 de la V. A. Urechia. Conţinutul ambelor scrisori priveşte decernarea
premiilor anuale ale înaltului for academic. În aceeaşi categorie de scrisori
se încadrează şi epistola lui Ion Ghica, nedatată (nr. XLVII), însă subscrisă
cronologic anilor 1879-1882, 1884-1887 sau 1890-1892, întrucât Ion Ghica
a fost preşedinte al Academiei, calitate în care semnează epistola în cauză,
între aceste repere cronologice. Deşi conducerea Academiei a fost asigurată
de Ion Ghica şi înainte de 1879, trebuie precizat că înainte de această dată
înaltul for academic mai purta încă denumirea iniţială, respectiv Societatea
Academică Română, fapt care nu corespunde cu denumirea din scrisoare.
De asemenea, Ion Ghica a asigurat conducerea Academiei şi după 1892,
însă textul în cauză nu putea fi trimis mai târziu de acest an, întrucât
Melchisedec a murit în mai 1892. De altfel, scrisoare a fost ataşată de
episcop într-un dosar care cuprinde corespondenţă dintre anii 1870-1888.
Din corespondenţa cu superiorii săi ierarhici, episcopul de la Roman
a schimbat epistole cu mitropoliţii Calinic Miclescu şi Iosif Naniescu75.
74

Relaţiile dintre episcopul Melchisedec şi B. P. Hasdeu au fost descrise,
de acesta din urmă, în felul următor: „mărturisesc că eu unul nu iubiam pe episcopul
Melchisedec, şi sunt încredinţat că nici episcopul Melchisedec nu mă iubia pe mine.
Ne-am cunoscut pentru prima oară în Moldova, sunt acum vreo treizeci de ani, apoi
de atunci am fost mult timp colegi în Academia Română; totdeauna, însă, am
resimţit un fel de antipatie unul faţă de altul, şi eu din partea-mi n-o ascundeam
deloc”, vezi B. P. Hasdeu, „Episcopul Melchisedec”, în Revista nouă, anul V, nr. 5,
15 august 1892, p. 163. Cu toate acestea, istoricul şi filologul român nu ezită să-l
numească pe Melchisedec „bărbatu[l] cel mai cu sciinţă dintre prelaţii noştri
contimpurani”. În continuare, Hasdeu afirmă, referindu-se la opera episcopului de
Roman: „în teologia propriu-zisă, lucrările răposatului sunt numai nesce ediţiuni,
traduceri sau prelucrări, mai ales de pe rusesce. Specialitatea lui cea adevărată a fost
istoria română bisericească, mai cu seamă adunarea monografică a materialului
istoric”, vezi Ibidem, p. 162.
75
Deşi corespondenţa păstrată nu trădează existenţa unor relaţii încordate
între episcopul de Roman şi mitropolitul Moldovei, pr. Constantin Bobulescu,
schiţând o imagine a lui Iosif Naniescu în memoriile sale, relatează despre acesta că
„a invidiat şi ponegrit cu o făţărnicie dezgustătoare pe toţi ierarhii mai învăţaţi. Din
această pricină, ura de moarte pe Preasfinţitul Melchisedec, pe care nu l-a iertat
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Epistola expediată la 19 septembrie 1870 de mitropolitul Calinic este, de
fapt, un răspuns la o scrisoare a lui Melchisedec trimisă la 13 septembrie
acelaşi an. Din textul epistolei aflăm că mitropolitul Calinic facilita accesul
lui Melchisedec la condici şi documente vechi ale unor mănăstiri din
Moldova (în cazul de faţă Neamţ şi Secu), precum şi acte necesare pentru
scrierea lucrărilor de factură istorică (nr. XI). La 12 octombrie 1871, acelaşi
mitropolit îl ruga pe episcopul Romanului să răspundă unor solicitări primite
de la Vladimir Mordvinov, secretar al Sinodului Bisericii din Rusia (nr.
XXII). Acesta se interesa despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, motiv
pentru care Melchisedec era cel mai în măsură om al momentului să ofere
date cu privire la acest subiect, date fiind preocupările sale privitoare la
viaţa şi posteritatea sfântului. La 15 decembrie acelaşi an, Calinic Miclescu
trimite episcopului cărturar condica cu documente a mănăstirilor Slatina şi
niciodată pentru că era membru al Academiei Române! [...] d. Mitiţă Sturdza, om
şiret şi păsărar iscusit, prinse în laţele sale pe bătrânul vrăbioi [este vorba despre
mitropolitul Iosif, n.n.], făcându-l membru corespondent al Academiei, pentru
meritul de a fi pus pe directorul cancelariei sale, Erbiceanu, să publice într-un
volum actele vechi din arhiva mitropoliei Moldovei”, vezi Constantin Bobulescu,
Dealu lui Păun, cuvânt înainte de Ion I. Solcanu, ediţie îngrijită şi studiu introductiv
de Gheorghe G. Mironescu, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Casa
Editorială Demiurg, 2012, p. 219-220. Trebuie precizat că pr. Bobulescu se referă,
cel mai probabil, la volumul publicat de Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei
Moldaviei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane din Iaşi, Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1888. În acest context, nu putem omite că Iosif Naniescu a
intrat în rândul academicienilor la 16 aprilie 1888 (Dorina N. Rusu, op. cit., p. 596),
deci în prima parte a anului în care Erbiceanu a publicat masivul său volum de
izvoare istorice referitoare la Mitropolia Moldovei. Toate acestea ne fac să credem
că afirmaţiile pr. Bobulescu despre alegerea mitropolitul Iosif ca membru al
Academiei Române şi despre relaţia dintre episcopul-cărturar şi mitropolitul
Moldovei trebuie privite cu rezervă, dacă nu de-a dreptul înlăturate; pentru relaţiile
dintre Iosif Naniescu şi Academia Română se poate consulta studiul nostru,
„Donaţiile Mitropolitului Iosif Naniescu către Biblioteca Academiei Române”,
publicat în Historia Universitatis Iassiensis, III/2012, p. 245-276; tot aici se cuvine
făcută şi o mică completare: testamentul mitropolitului Iosif Naniescu, redat în
Anexa V (p. 272-276) a studiului nostru (mai sus citat), a mai fost publicat, după un
exemplar aflat la Arhiva Academiei Române, fond Donaţii – Iosif Naniescu, E-6, f.
8-9, 44-45, de către Dorina N. Rusu, în Patrimoniul Academiei Române, ed. cit., p.
305-309.
În altă parte, acelaşi memorialist redă cu minuţiozitate vorbele episcopului
Melchisedec rostite cu ocazia mutării, graţie eforturilor mitropolitului Iosif, a
Seminarului de la Socola în casele aflate în vecinătatea Mitropoliei. Potrivit pr.
Bobulescu, episcopul Melchisedec nu a îmbrăţişat ideea mutării Seminarului
Veniamin în interiorul oraşului, însă pentru faptul că a fost „dezarmat cu desăvârşire
de a se fi putut opune la această mutare” a acceptat, tacit, situaţia (Ibidem, p. 227).
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Vorona (nr. XXIII), iar la 4 mai 1880, mitropolitul primat al Ungrovlahiei îl
asigură pe episcopul român că informaţiile conform cărora Conservatorul
bucureştean urma să fie mutat într-o altă locaţie, sunt simple zvonuri (nr.
XLI).
În aprilie 1883, mitropolitul Iosif Naniescu (1818-1902)76 îl
informează pe episcopul Melchisedec – acum transferat la Roman – de
apariţia Revistei teologice, rugându-l să intervină pentru popularizarea
acesteia (nr. XLVI). Precum se ştie, Revista teologică a fost o publicaţie
care a apărut la Iaşi între 1883-1887, fiind patronată de mitropolitul Iosif şi
îngrijită de profesorii Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu77. S-au
mai păstrat şi alte epistole ale lui Iosif Naniescu adresate episcopului
romaşcan (nr. XLIX), însă cea care atrage atenţia prin conţinut a fost
76

Corespondenţa mitropolitului Iosif Naniescu a fost editată de diverşi
autori; pentru aceasta, a se vedea studiile semnate de pr. Gheorghe Moisescu,
„Corespondenţa lui Gavriil Musicescu cu mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu. La
125 de ani de la naşterea lui Gavriil Musicescu”, în BOR, anul XC, nr. 9-10,
septembrie-octombrie 1972, p. 1038-1051; Al. N. Stănciulescu-Bîrda, „Scrisori
inedite adresate de Gavriil Musicescu lui Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei”, în
MMS, anul LI, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1975, p. 771-776 (textul cuprinde
zece scrisori inedite, adresate ierarhului ieşean între 4 octombrie 1870 şi 18/23
aprilie 1893); Toma G. Bulat, „Din corespondenţa mitropolitului Iosif Naniescu al
Moldovei (1875-1902)”, în BOR, anul XCIII, nr. 7-8, iulie-august 1975, p. 944-961;
cu mici modificări, textul a fost republicat, purtând titlul „Din corespondenţa
Mitropolitului Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu (1875-1902), în MMS, anul
LVIII, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1982, p. 773-794; pr. Gabriel Cocora,
„Documente pentru biografia Mitropolitului Iosif Naniescu”, în MMS, anul XXXVI,
nr. 1-2, ianuarie-februarie 1960, p. 92-99 (articolul cuprinde Autobiografia
mitropolitului – inedită – precum şi câteva scrisori care relevă, aşa cum precizează
editorul, „o latură mai puţin cunoscută din preocupările lui Iosif Naniescu: muzica
bisericească”; Idem, „Ştiri despre catedrala lui Neagoe Basarab în corespondenţa
episcopului de Argeş, Iosif Naniescu”, în Mitropolia Olteniei, anul XIX, nr. 7-8,
iulie-august 1967, p. 619-623; Idem, „Mitropolitul Iosif Naniescu şi Buzăul”, în
GB, anul XXVII, nr. 7-8, iulie-august 1968, p. 806-812; Idem, „Prietenia dintre
mitropolitul Iosif Naniescu şi pictorul Gh. Tattarescu oglindită în corespondenţă”,
în MMS, anul XLIV, nr. 7-8, iulie-august 1968, p. 426-430 (acest articol valorifică
misive inedite păstrate la Biblioteca Academiei Române) ; Idem, „Din
corespondenţa mitropolitului Iosif Naniescu cu Vasile Alecsandri”, în MMS, anul
XLVII, nr. 7-8, iulie-august 1971, p. 511-513.
77
Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste). Descriere
bibliografică de Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu, cu o introducere de Ion Bianu,
tom I. Catalog alfabetic: 1820-1906, Bucureşti-Leipzig-Viena, 1913, p. 597.
Revista teologică a apărut ca o replică la insultele şi profanările aduse Bisericii şi
slujitorilor ei de un „pretins ziar, intitulat până nu demult bisericesc şi literar, numit
Deşteptarea”, vezi „Protest”, în BOR, anul X, nr. 5, mai 1886, p. 398-412.
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expediată la 27 septembrie 1884. Autentică pledoarie pentru transcrierea
muzicii bisericeşti pe note liniare, epistola în cauză impresionează prin
vastitatea cunoştiinţelor muzicale (nr. L).
Vasile Mandinescu (1835-1906) a fost unul din apropiaţii
episcopului încă din vremea când acesta era director al seminarului din Huşi
(1856–1861), unde Mandinescu funcţiona ca profesor de Limba Latină,
Retorică şi Istorie bisericească78. Trebuie precizat că Melchisedec
Ştefănescu a întreţinut în perioada episcopatului său la Ismail o bogată
corespondenţă cu Mandinescu, cea mai mare parte din aceasta fiind editată
de Paul Mihail. Însă, cu o singură excepţie79, în 1959 au fost editate doar
scrisorile trimise de episcop către directorul cancelariei şi nu cele ale lui
Mandinescu către Melchisedec. Interesantă din perspectiva conţinutului,
scrisoarea trimisă la 11 februarie 1868 conţine diverse informaţii, privitoare
la aspectele cotidiene din cadrul Episcopiei de la Ismail (nr. V). La 4
februarie 1874 Mandinescu relevă, într-o misivă expediată episcopului,
problemele cu care episcopia ortodoxă de la Ismail se confrunta în lipsa
titularului ei80 (nr. XXVIII). Constrâns de împrejurări, Melchisedec părăsea
deseori Ismailul. În lipsa lui, cele mai multe necazuri erau prilejuite
românilor şi Episcopiei de acolo de consulul rus81. După mutarea lui
Melchisedec de la Ismail la Roman, fapt petrecut în 1879, Vasile
Mandinescu a rămas în continuare unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai
episcopului. De aceea, corespondenţa dintre cei doi a continuat până la
sfârşitul vieţii lui Melchisedec, chiar dacă, de cele mai multe ori, episcopul
era informat asupra unor lucruri cotidiene, aparent banale (nr. XXXIX).
Unul dintre oamenii sprijiţi în ascensiunea lor de Melchisedec,
precum fraţii Erbiceanu sau Polihronie Sârcu, a fost şi Gavriil Musicescu.
La 29 iunie 1870, Musicescu îl roagă pe ierarhul de la Roman să
78

Veniamin Pocitan, Momente din viaţa şi activitatea lui Melchisedec între
anii 1856-1861, p. 15; pentru o scurtă biografie a lui Vasile Mandinescu, vezi
Veniamin Pocitan, Melchisedec ca membru al Sfântului Sinod, p. 78, nota 1; M. N.
Pacu, op. cit., p. 841 (în acest ultim articol sunt enumeraţi principalii colaboratori ai
episcopului Melchisedec al Dunării de Jos; tot aici sunt oferite preţioase date cu
privire la învăţământul din Basarabia sudică sub administraţie românească).
79
Este vorba despre misiva trimisă la 29 februarie 1884 (Paul Mihail, „Din
corespondenţa episcopului Melchisedec”, nr. 159, p. 601). Din câte ştiu, până în
prezent au fost editate doar două scrisori ale lui V. Mandinescu trimise episcopului
Melchisedec.
80
Şi această scrisoare a fost greşit inventariată la BCU Iaşi unde, sub cota
Arh. M. VI, 13-14, apare o scrisoare a lui Iosif Naniescu către Melchisedec
Ştefănescu!
81
Const. C. Diculescu, Din corespondenţele episcopului Melchisedec, p.
34-35.
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mijlocească pentru ocuparea postului de profesor de muzică bisericească la
Conservatorul din Iaşi, rămas vacant în urma morţii profesorului Gheorghe
Burada (1831-1870) (nr. IX). Altădată, Musicescu trimite episcopului unul
din volumele sale de muzică bisericească, Rândueala cununiei (nr. X), iar la
1 iunie 1884 îi mulţumeşte pentru explicaţiile oferite în legătură cu o serie
de probleme de natură muzicală (nr. XLVIII).
Din categoria corespondenţei sporadice, merită amintite epistolele
primite de la Aron Densuşianu (19 noiembrie 1837, Densuş, judeţul
Hunedoara-2 septembrie 1900, Iaşi) ori Gheorghe M. Tattarăscu. Profesorul
de literatură de la Universitatea ieşeană scrie ierarhului la 24 decembrie
1884, rugându-l să-i împrumute o ediţie a unui volum care nu se găsea în
Iaşi, dar pe care episcopul îl citase într-un studiu al său (nr. LI). În ceea ce
priveşte epistola cunoscutului pictor român, expediată la 13 februarie 1867,
merită amintit că acesta îl roagă pe episcopul Dunării de Jos să intervină
pentru publicarea [unui] Tablou în enteresul răspândirii gustului despre
belle arte (nr. III). La 5 iunie 1867, Cezar Bolliac, printr-o scrisoare trimisă
la Ismail, trimite episcopului de aici cincisprezece abonamente pentru
revista Trompeta Carpaţilor, rugându-l să popularizeze această gazetă
politică şi literară (nr. IV). Şi Polihronie Sârcu (n. 1855, satul Străşeni,
judeţul Lăpuşna-23 iunie 1905, Sankt Petersburg) vine cu rugăminţi către
episcopul Romanului, acestea fiind exprimate într-o lungă scrisoare
expediată la 28 aprilie 1878, deci din perioada studenţiei petersburgheze a
viitorului reputat slavist (nr. XXIX). Melchisedec a mai purtat
corespondenţă şi cu Eugenia Negri (sora lui Costache Negri), intrată în
monahism la Mănăstirea Vărătic (nr. XL, XXXVII), Narcis Creţulescu
(1838-1913) (nr. XXXVIII), arhiereu titular, începând cu 1880, al
Mitropoliei ieşene sau D.A. Sturdza, cunoscut om politic român din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea (XLIII).
*
Ortografia originală a acestor documente a fost, cu puţine excepţii,
actualizată, folosind normele gramaticale în vigoare ale limbii române .
Astfel, litera u din finalul cuvintelor nu a mai fost transcrisă; cuvintele
întregite, între care şi iscălituara, sunt puse între paranteze pătrate;
sublinierile aparţin autorului, semnul ḑ a fost transcris z; actualizată a fost şi
transcrierea grupurilor qu, uo, ph, dj etc.
Documentele editate aici au fost văzute în original, fiind ordonate
după criteriul cronologic82.
82

În arhiva „Melchisedec” aflată la BCU Iaşi se păstrează şi alte
documente a căror fişă de inventar (disponibilă on-line) nu corespunde conţinutului
scrisorilor respective. Mai mult, în unele cazuri expeditorul a fost confundat cu altul
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De la correspondance inédite de lʼévêque Melchisedec Ştefănescu
(Resumé)
Mots-clé: Melchisedec Ştefănescu, l’Académie Roumaine, correspondance
inédite, la Revue théologique

L’évêque Melchisedec Ştefănescu (1823-1892) était l’une des
personnalités les plus importantes de l’Église Orthodoxe de la Roumanie au
XIXe siècle. Il commença à travailler comme professeur aux Séminaire
Socola et puis, à Huşi, où, en 1861, il est devenu vice-évêque. Entre 18651879, il fut évêque du Bas-Danube, situé à Ismail. De cette dernière année et
jusqu’à sa mort, il a occupé le siège épiscopal de Roman. Même s’il avait
une activité politique importante, l’évêque Melchisedec est resté dans la
mémoire de la postérité pour ses réalisations culturelles, ses écrits
historiques représentant un moment essentiel pour la publication et
l’exploitation des sources historiques concernant l’histoire des Roumains.
En 1870, il est élu membre de l’Académie Roumaine.
Tout au long de sa vie, le hiérarque entretient une correspondance
riche, récupérée partiellement par Constantin C. Diculescu, en 1909, Paul
Mihail (1959, 1964) et autres. Le présent texte comprend des lettres inédites
de Melchisedec Ştefănescu qui se trouvent à la Direction des Archives
Nationales de Iaşi et à la Biblioteque Centrale Universitaire de la même
ville. La plupart des lettres font partie de la catégorie des correspondances
(pentru documentele cercetate sunt relevante cazurile lui Iosif Gheorghian –
confundat cu Iosif Naniescu – şi B. Mandinescu – confundat, pe baza semnăturii, cu
acelaşi ierarh – Iosif Naniescu). În ceea ce priveşte corespondenţa lui Melchisedec
păstrată la SJAN Iaşi, trebuie amintit că cea mai mare parte a ei nu a fost editată.
Paul Mihail a publicat, în 1959, următoarele scrisori din corespondenţa ierarhului
romaşcan păstrate la ultima instituţie amintită: Silvestru Bălănescu către episcopul
Melchisedec (două scrisori trimise la 13. VII. 1873, respectiv 19. IX. 1873) – nr.
105, 106, p. 574; telegrama episcopului Melchisedec către ministrul Cr. Tell
(expediată la 21. IX. 1873) – nr. 107, p. 574; extrase din scrisoarea lui V.
Gheorghian către episcopul Melchisedec (epistolă expediată la 16. X. 1873) – nr.
108, p. 575; episcopul Melchisedec către V. Gheorghian, preşedinte de tribunal
(epistolă trimisă la 20. X. 1873) – nr. 109, p. 575-576; episcopul Melchisedec către
Vasile Mandinescu (scrisoare trimisă la 28. X. 1873), nr. 110, p. 576-577;
doctoranzii Ioan Cornoiu şi alţii către episcopul Melchisedec (scrisoare trimisă la
17/29. X. 1880) – nr. 146, p. 595; pictorul Epaminonda Bucevschi către episcopul
Melchisedec (scrisoare trimisă la 1. XI. 1881) – nr. 147, p. 596; episcopul
Melchisedec către pictorul Epaminonda Bucevschi (concept) – scrisoare trimisă la
4. XI. 1881 – nr. 148, p. 596.
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reçues, seulement six des cinquante-quatre lettres publiées ici sont rédigées
et envoyées par Melchisedec. Plusieurs de ces lettres font partie de la
catégorie des correspondances officielles (les lettres reçues et envoyées à
certains membres de l’Académie Roumaine, comme August Treboniu
Laurian, Ion Heliade Rădulescu, George Bariţiu, George Sion, D. A.
Sturdza, Aron Densuşianu, V. A. Urechia et autres), familiales (Lucreţia
Stamadid, Valerian Râmniceanul) ou administratif (Vasile Mandinescu).
Très importantes du point de vue du contenu sont les lettres que
Melchisédec a reçues des supérieurs hiérarchiques, les métropolites Calinic
Miclescu et Iosif Naniescu. Non moins dépourvues de valeur sont les lettres
par des jeunes qui ont été soutenus par l’éveque de Roman: Gavriil
Musicescu et Polihronie Sârcu.
En éditant tous ces documents, les préoccupations de l’évêque
érudit sont, clairement, complétées et précisées.
ANEXE
I
Gheorghe Erbiceanu către episcopul Melchisedec
Prea Sâncte!
Încep cu „Christos a înviat”, căci expresiunea antică „toate de la
D[umne]zeu să le începem şi în el să le finim”, se pare mai cu preferinţă
aplicabilă în aceste zile sacre a[le] Paştilor. Voesc, între altele, prin
aceasta, a-mi împlini, Prea Sânte, o datorie fiiască, de a vă adresa
respectuoasele mele omagii şi felicitări pentru instalarea Prea Sânţiei
Voastre în Episcopia Dunărea de Jos, la inaugurarea căreia aţi avut
plăcerea de a ţine discursul publicat prin ziare şi în care, cu religiozitate,
am apreciat profundele Prea S. Voastre studii archeologice şi istorice
naţionale, eară caritatea şi modestia creştină, ce respiră în ele, cred că-l
vor convinge pe orice lector despre virtuţile cu care este dotat meritoriul lui
autor. Ceea ce gubernul a făcut poate din o simplă politică, P.S. Voastră aţi
demonstrat până la evidenţă că aceasta era un interes şi o necesitate
naţională a căreia amânare se făcea cu domnul ţării. Mulţumită, deci,
cerului că se îndeplini îndată.
Prea Sânte! Aproposito de politica guvernului nostru îmi vine în
minte o sumă de cestiuni politice, sociale şi comerciale din care parte le-au
rezolvat, parte le-au şi aplicat, numai una din cele mai vitale şi anume
Organizaţiunea constitutivă şi de cultură a clerului rămâne încă tot
[de]pendentă de mâna ciornarilor de la Ministerul de Culte, spre definitiva,
se vede, umilire şi dispreţuire a lui. Din partea-mi, însă, sunt convins că în
orice mod s-ar constitui clerul odată în regimul său legal – Sinodul –
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cestiunea de moarte rămâne pentru el educaţiunea seminarială a tinerilor
creştinismului, [care] va fi luată în o serioasă dezbatere de capii clerului; şi
earăşi de Prea S. Voastră, sperez şi de P.S. Neofit cu P.S. Dionisie se va
demonstra şi proba până la evidenţă că cu matematica în cursul superior nu
se instrue[şte] clerul; că cu lipsa limbilor clasice [instrucţia] ar deveni prea
superficială şi că scoţând istoria şi limba franceză din seminar ar fi a
pregăti tineri care să nu aibă idee precisă de evoluţiunile timpului şi de
dimensiunile spaţiului, cu un cuvânt, a nu se cunoaşte cine sunt şi punctul
ori mai bine terminul de comparaţiune relativă în care se află ! Toate
speranţele unei perspective relativ mai bune şi mai convenabile pentru cler
sunt înfipte numai în această treime ierarchică a Sfinţiilor Voastre, afară de
ea nu se vede decât neputiinţă, patimi, interese meschine şi ignoranţă cu
abundenţă – bune de a compromite şi secătui orice viţe fructifere ar răsări
în via ecleziei Domnului.
Aud, Prea Sânte, că o să vă duceţi până la Bucureşti, pentru
cestiunea ce priveşte Episcopia nou instituită, deci vă urez bune rezultate,
ba chiar de mai înainte şi cred că veţi efectua cu timpul tot ce V-aţi propus
în scop, căci pe lângă alte considerente, apoi şi norocul vă acompaniază dea pururea în orice cu stăruinţă întreprindeţi; Huşul este martorul ziselor
mele şi ferice de Episcopia Dunării de Jos, că[ci] chiar de la începutul său
a avut norocirea de a avea de cap unul din cei mai iluştri ierarhi ai ţărei şi
de care pot zice că este foarte lipsită plinirea ortodoxă orientală.
Respectiv la mine şi familia mea, Veţi şti că sunt bine şi mă
mulţumesc când mă aflu în bine relativ cu microcosmosul meu, fără a ţine
mare cont de de furtunile, bune ori rele ce au loc în macrocosmosul
umanităţii. Finind, Vă depun aici respectuoasele a Iuliei şi ale mele
închinăciuni şi sărutare de mână.
Dsale, Dlui Vasile Mandinescu, complimente şi urări de bine în
tot ce întreprinde.
Al Prea S. Voastre fiu, G. Erbiceanu
1865, aprilie 10
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 22, f. 5-6fv
II
Iosif, episcop de Huşi, către episcopul Melchisedec
Prea Sânte!
Cu mila lui Dumnezeu şi din graţia Măriei Sale, Domnitorul
României, astăzi m-am hirotonisit episcop [al] Huşului. Cu cuviinciosul
respect vin, dar, Prea Sânţite a mă recomanda, dar, bunei voinţe şi
rugăciunei Voastre, rugând pe Domnul Dumnezeu pentru sănătatea Prea
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Sânţiei Voastre şi pentru a ne avea uniţi sub protecţiune Sa, spre a lucra cu
devotament întru prosperarea Bisericii şi binele patriei.
Al Preasânţiei Voastre în Hristos mai mic frate
Iosif, Episcop [al] Huşului
Iaşi, 11 iulie 1865
Preasvinţiei Sale,
D.D. Melchisedec, Episcopul Dunării de Jos.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 22, f. 7
III
G. M. Tăttărescu către episcopul Melchisedec
Bucureşti, 18 mai 1867
Preasfinţitului Episcop al Dunării de Jos
Profit de ocasiunea ce mi se presintă [pentru] a Vă ruga să
binevoiţi a vă enteresa de publicarea acestui Tablou în enteresul
răspândirii gustului despre belle arte. Sunt sigur mai denainte că vă
interesaţi de tot ce este naţional, frumos şi românesc. Spre acest sfârşit,
Preasfinte, vă alătur pe lângă aceasta o listă cu nr. 33 şi o copie fotografică
după tabloul zis, spre a avea cunoştiinţă despre subiect. Prea Sf. Voastră naveţi nevoie de alte explicaţiuni; ştiţi ce este de făcut şi de recomandat către
întinsele cunoştiinţe ce aveţi atât în district cât şi în oraş.
Primţi, Vă rog, cu această ocasiune, încredinţarea despre înalta
consideraţiune şi respectul ce Vă păstrez,
G. M. Tattarescu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 30, f. 38fv
IV
Cezar Bolliac către episcopul Melchisedec
Bucureşti, 5 iunie 1867
Prea Sfinte!
Dorind mai întâi a afla despre sănătatea şi buna petrecere a Prea
Sfinţiei Voastre, îmi ieau libertatea a vă trimite alăturatele 15 bilete de
abonament pentru ziarul Trompeta Carpaţilor, în privinţa căruia mă
linguşesc a crede că primirea Prea Sfinţiei Voastre va fi favorabilă,
întemeiat fiind prin mai multe probe din trecut, pe bunele şi frumoasele
simţăminte ce vă caracterizează.
Binevoiţi, dar, Prea Sfinte, a întrebuinţa mijloacele morale de
care dispuneţi în îndemnul sprijinului acestei foi care costă atâta muncă şi
atâtea sacrificii pe subsemnatul, numai pentru apărarea drepturilor
României, a Bisericei Ortodoxe şi a dreptăţii împilate.
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Trompeta Carpaţilor va datora Prea Sfinţiei Voastre o parte a
existenţei sale, ear subsemnatul, fiindu-vă recunoscător pentru sprijinul ce
veţi da acestui organ, acceptă cu o vie fericire binecuvântarea Prea Sfinţiei
Voastre, rămânând prea supus şi plecat fiu
Cesar Bolliac
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 30, f. 39fv-40
V
Vasile Mandinescu către episcopul Melchisedec
Ismail, 13 fevr. 1868
Sărut mâinile Preasfinţite Stăpâne!
Aseară, Dl. Romanescu mi-a arătat o depeşă primită de la
Preasfinţia Voastră şi totodată mi-a spus că, dacă voesc a vă scrie ceva, pot
avea cea mai bună ocazie prin Domnia sa.
Am crezut, deci, de datorie a Vă încunoştiinţa prin aceasta că
suntem cu toţii bine; nu este nimic nou pe la noi, ci toate sunt în starea în
care erau la plecarea Preasfinţiei Voastre de aici. Questiunea protoiereului
de Brăila şi cu epitropii s-a recomandat exarhului spre cercetare. Însă
acesta este dus la Huşi în interesele sale şi-l aştept să vină curând. Întâmpin
oarecare greutate cu questia demisionărei lui. Eu am pregătit să trimit
statele. Revizorele în formă este demisionat, căci nu se vede nicio formală
revenire asupra demisiunei sale. El mi-a spus că s-a justificat înaintea
Preasfinţiei Voastre şi că aţi zis că dacă voeşte a-şi retrage demisia să Vă
scrie la Bucureşti. Nu ştiu dacă a făcut-o şi aceasta preadoritorul de
bederniţă83. Acum cunosc că el pentru Episcopia din Ismail este o copie a
preacuviosului iconom Bobu la Consistoria Episcopiei din Huşi. Fiindcă
acum sunt câteva questiuni ce trebuesc corectate de revisor, eu am să-l trec
în stat, însă vreau a lua întâi de la el un fel de declaraţie prin care să-i tai
gustul pe viitor de orice capriţiuri în felul acesta.
Băeţii învaţă cântările din post. Pentru Paşti vor fi cele mai
frumoase cântări, căci stărui eu a-i învăţa. Vă rog nu uitaţi a cumpăra
măcar ceva din concerte. De Paşti sperăm că veţi fi acasă. Dee Domnul să
umblaţi cu bine şi să reveniţi sănătoşi. De vreo săptămână s-a reîntors
iarna, omăt şi ger. În grădină până nu se va încălzi nu-i cu putiinţă nici de
făcut gropi.
83
Bederniţa sau epigonatul este un veşmânt liturgic, de formă pătrată sau
romboidală, care se așează pe partea dreaptă a corpului. Este purtat în tradiţia
Bisericii Ortodoxe de episcopi, precum şi de preoţii care au primit binecuvântarea
de a o purta. În text, termenul este folosit pentru a ilustra dorinţa de acumulare a
funcţiilor bisericeşti, procedeu la care recurg persoanele intrigante şi parvenite.
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Sărutându-Vă mâinile, împreună cu toţi casnicii, râmân
Al Preasfinţiei Voastre prea plecat şi supus serv.
B. Mandinescu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 22, f. 18fv-19
VI
Iosif Gheorghian către episcopul Melchisedec
Huşi, 1868 mai 5
Cu smerită în Cristos frăţiască dragoste mă închin Preasânţiei-Voastre
Îndemnat fiind de stăruinţele bătrânului boier din Huşi D. Dimitrie
Juvara, [î]mi ieu libertatea a mijloci către Prea S. Voastră în favoarea unui
preot din judeţul Galaţi, anume Giorgie, pentru care D. Juvara v-a făcut
rugăminte a-l cinsti cu vreun rang bisericesc; îndeplinindu-mi această
însărcinare Vă rog să-mi [i]ertaţ permisiunea ce mi-am luat, rămânând la
aprecierea Prea S. Voastre.
Cu această ocasiune, Vă rog, primiţi încredinţarea înaltei stime şi
respectul ce Vă păstrez, fiind
Al Pre-Sânţiei Voastre în Christos mai mic frate şi plecat serv[itor]
Iosif Huşi
Arh. BCU Iaşi – Arh. Melchisedec, dosarul XXXIX, nr. 78
VII
Ion Heliade Rădulescu către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 64
Bucureşti, 1869 septembrie 11
Prea Sânte Părinte!
Societatea Academică Română a decis a ţine şedinţa publică în
14/26 septembrie a.c. la 12 ore, în aula Universităţii. Subscrisul, cu onoare
Vă invită, Prea Sânţite Părinte, să binevoiţi a onora această solemnitate cu
prezenţa Prea Sânţiei Voastre.
Primiţi, Prea Sânţite, asigurarea distinsei mele consideraţiuni,
Preşedinte, I. Heliade R.
Secretar, Laurian
Domniei Sale, Părintelui Episcop Melchisedec al Dunării de Jos
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 6, f. 88
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VIII
George Sion către episcopul Melchisedec

6/8 martie 1870
Sărut mâna, Prea Sânţite!
Publicând o colecţiune de Fabule84, care pentru deosebite motive
am dedicat-o M.S. Doamnei, Vă rog să apreciaţi după dreapta lor valoare,
căci am convicţiunea că am făcut ceva util naţiunei mele şi ceva care face
onoare literaturei române.
Totodată, îmi iau cutezarea a vă trimite 20 de exemplare cu
rugămintea ca să binevoiţi a ordona să se desfacă pe acolo, căci în
capitală, din cauza miserabilelor propagande antidinastice, această biată
carte pare a fi condamnată la ostracism.
Cu această ocasiune, vă rog, nu uitaţi pe sincerele amic care are
onoarea a se numi
Al Preasânţiei Voastre plecat serv
G. Sion
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 6, f. 98
IX
Gavriil Musicescu către episcopul Melchisedec
Preasânţite Stăpâne!
Iau îndrăzneala şi astă dată de a vă nelinişti cu scrisoarea mea, dar
sunt plin de speranţă că precum înainte, aşa şi acum cred că va fi citită şi
realizată scrisoarea mea.
Preasânţite stăpâne! Preasânţia Voastră de la intrarea mea în
seminar şi până în prezent m-aţi ajutat, m-aţi protejat şi V-aţi îngrijit de
mine ca de un fiu, ba ce e mai mult, îmi promiteaţi de a mă asemăna cu
bărbaţi eminenţi ca prin aceasta să-mi daţi onoare mai mare şi numai mai
mare. Deci ca să se împlinească cuvintele ce Preasvinţia Voastră mi-aţi
scris în anul 1869 din 15 iunie, tocmai acum a venit acel timp, ca să fiu
precum aţi zis: ca Bortnánschy şi Livoff la ruşi. Prin moartea Dlui G. I.
Burada85 a devenit vacantă catedra de muzică eclesiastică de la
Conservatorul din Iassy, catedra cea mai înaltă de la noi din ţară pentru un
profesor de muzică eclesiastică; zic cea mai înaltă pentru că toţi domnii
profesori de alte ştiinţi pot avansa (prin meritele lor) de la şcoala primară
84
George Sion a publicat volumul 101 fabule dedicate M.S. Doamnei
Elisabeta în 1869 (Bucureşti, Imprimeria Naţională, 160 pagini).
85
Gheorghe Burada (2 august 1831, Iași-25 martie 1870, Iași), dirijor de
cor, compozitor și profesor la Conservatorul din Iaşi.
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la seminar, de la seminar la liceu etc., cu onoare şi salarii mai mare; iară
pentru breasla în care sunt nu este asemenea ierarhie, poate să se permută
un chor maistru prin toate seminariile şi prin toate liceele, iar onoarea şi
salariul rămân tot acelea care l-au avut mai înainte de permutare. Pentru
profesorii de muzică eclesiastică sunt numai două catedre în toată ţara
României la care ar putea ei avansa; aceste catedre sunt Catedra de muzică
eclesiastică la Conservatorul din Bucureşti (pe care o ocupă D. I. Cartu) şi
aceeaşi catedră la Conservatorul din Iassy, care acum a devenit vacantă
prin moartea D. G. Burada. La una din aceste catedre de va avansa cineva,
apoi pe lângă onoarea ce are de director de muzică eclesiastică pentru
jumătate de ţară (adecă pentru toată Moldova sau Valachia) şi de membru
al Conservatorului, mai are şi un salariu, pot zice, dublu decât la un
seminar sau liceu, un salariu de 300 lei, iar la seminariu sau liceu de
157,35 bani, iată ce deosebire.
Cu profund respect Vă rog, Preasfinţite Stăpâne, ca precum înainte
şi chiar pentru postul în care sunt aţi mijlocit pentru mine la ministru
respectiv şi la alte persoane precum D. Marcovici etc. şi acum alerg la
bunătatea Preasânţiei Voastre rugându-Vă să revărsaţi şi acum asupră-mi,
ca şi mai înainte, să mijlociţi pentru permutarea mea în postul ce e vacant
la Conservatorul din Iassy, publicat la concurs pentru 15 septembrie prin
Monitoriul nr. 113. Speranţa mea toată este numai în Preasânţia Voastră şi
cred că Veţi revărsa către mine şi de astă dată bunătatea Preasânţiei
Voastre şi veţi recomanda precum aţi recomandat şi altă dată, şi nu aţi
recomandat numai pe mine, ci şi operele mele (precum zice şi onor. D.
Vasile Alex. Urechia prin ziarul „Informaţiunile bucureştene”, nr. 123).
Deci, pe baza acestor nenumărate binefaceri a[le] Preasânţiei Voastre
pentru mine şi a promisiunei ce mi-aţi dat ca să mă asemănaţi cu
Bortnianski şi Lwow, alerg la Preasânţia Voastră şi vă rog [să] mijlociţi
pentru permutarea mea la Iassy.
Pentru această funcţiune înaltă ce mă simt demn de a ocupa mi-a
dat multă speranţă, promisiune şi încurajare şi respectabilul D. V. A.
Urechia, când a fost la Ismail; Dlui mi-a dat idea cum să fac cererea către
Dl. Ministru, care cerere a şi luat-o însuşi Dlui spre a o înmâna Dlui
Ministru. Cred dară că şi Dl. Alexandrescu apreciind meritele mele va
stărui pentru permutarea mea, precum a şi promis. Îmi veţi zice, Preasânţite
Stăpâne că, mergând eu la Iassy, nu mă voi sili ca să lucrez pentru Biserică
? Cu umilinţă Vă răspund şi Vă dau garantă onoarea mea pe care o am de
la Preasânţia Voastră, că precum în prezent am fost la ordinele şi
povăţuirile Preasânţiei Voastre, cu atât mai vârtos de acum înainte puteţi
pretinde mai mult de la mine, căci acolo voi avea mai mult timp liber de
lucru, voi fi mai mult sigur pe ceea ce scriu, căci voi fi totdeauna în
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contacte cu artiştii acestei frumoase arte muzicale, de la care mă voi adăpa
mult mai mult decât acum.
Vă promit, dar, Preasânţite Stăpâne că până la moartea mea voi fi
supus ordinelor Prea Sânţiei Voastre şi mă voi sili cu toate puterile mele ca
să pot ajunge la punctul pe care mi l-aţi pus înainte, adecă: să ajung să fiu
ca Bornenski la ruşi.
Sper Preasânţite Stăpâne că mila Preasânţiei Voastre se va revărsa
asupră-mi;cred şi sunt de speranţă că aceasta a mea cerere se va realiza.
Al Preasânţiei Voastre prea plecat şi supus fiu sufletesc,
G. Musicescu
Ismail, 1870 iunie 29
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 30, f. 41fv-42fv
X
Gavriil Musicescu către episcopul Melchisedec
Ismail, 1870 septembrie în 7
Preasânţite Stăpâne!
Cu umilinţă îndrăznesc a Vă adresa această scrisoare cu care
împreună Vă trimit şi al IV-lea op din osteneala mea: Rândueala cununiei.
Preasânţite Stăpâne ! D. tipograf de note Vă scrie ca să-i răspundeţi prin
telegraf să dea cartea la legat sau nu? şi Vă asigură că în aceste două din
urmă coale nu este nici o greşeală. Din contra, am găsit şi aici două din
cele mai însemnate, precum se arată în alăturata listă. Tot domnul zice că
greşalele cele mai multe provin din cauză că de la autori au fost greşite; cât
pentru asta nu e adevăr, căci dacă era aşa, atunci sunt sigur că domnul nu
tipărea decât o coală şi trebuia să scrie S. Voastre că în original sunt multe
greşeli, pe când Dlui o face aceasta tocmai când i-a ajuns sula în coastă. Să
fie însă şi aşa precum zice Dlui, dar pentru ce se plăteşte corectorul? Sau
corectorul nu cunoaşte greşalele? Dar eu cred aşa: corectorul nici n-a
văzut ceia ce are de corectat, prin urmare nu e în drept a lua plata, ci acela
carele a făcut asta. Iar pentru D. tipograf se vede că nu are cunoştiinţe
muzicale şi i se pare că e tot una dacă va pune o notă pe linie, sau dacă va
tipări o notă naturală în loc de aceiaşi notă dictată etc., ceia ce a făcut mai
pe fiecare pagină; şi aceasta este cauza pentru care Dlui spune că eu sunt
vinovat. Şi vă rog, Preasânţite Stăpâne, dacă nu veţi trimite cartea precum
aţi zis, trimiteţi şi originalul ca să mă conving de erorile de care aminteşte
D. tipograf, ceia ce eu nu cred.
Al Preasânţiei Voastre prea plecat şi supus fiu spiritual,
G. Musicescu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 30, f. 43fv
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XI
Mitropolitul Calinic Miclescu către episcopul Melchisedec
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei şi exarh al plaiurilor
1870 septemvrie 19
Cu frăţească în Hristos dragoste Vă îmbrăţişăm iubite al nostru
frate
Din suflet ne-am bucurat primind epistola frăţiei Voastre datată 13
curent, din care am văzut cu multă bucurie necontenita osteneală ce puneţi
în dezvoltarea publică a istoriei Bisericii noastre române şi în special a
Bisericii Moldovei. Veţi şti că tot acum am cerut Preacuviosului stareţ al Sf.
M-ri Neamţul şi Secul a ne trimite toate condicele ce vor fi acolo despre
diferitele documente şi scrieri relative la ambele monasteri, în special, şi, în
general, la interesele Bisericei, pe care [de] îndată ce le vom primi vi le
vom şi trimite.
Cât pentru dorinţa ce exprimaţi, a se da publicităţii prin jurnalul
bisericesc a discuţiunilor urmate în Consiliul General de Instrucţiune, nu
numai pentru această materie, dară pentru orice scriere veţi crede Frăţia
voastră, fiind un jurnal nu al nostru, ci al Bisericei şi pentru ajutorul
susţinerei sale apelăm şi acum la sprijinul moral al Frăţiei Voastre.
Sfârşind, Vă rugăm de la Dumnezeu îndeajuns putere spre a putea
lucra cu prosperitate în binele Bisericei, rămânând
Al Frăţiei Voastre în Hristos frate,
K. Mitropolit Moldaviei
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 6, f. 226fv
XII
August Treboniu Laurian către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 93
Bucureşti, 1870, septembrie 21
Prea-sâncţite Părinte!
Societatea Academică Română, în şedenţia sa din 10/22 septembre
a anului curent, considerând meritele Prea Sâncţiei Voastre literare şi
scienţifice, V-a ales membru actual al Societăţii.
Delegaţiunea, comunicându-Vă aceasta, vă alătură şi un
exemplariu din statutele şi regulamentul Societăţii, anuţându-Vă totodată
data ce pentru discursul de recepţiune aveţi a-l pronunţa – în sesiunea
viitoare a anului 1871. Delegaţiunea ar dori să luaţi de subiect „Partea ce
a avut Biserica în pastorarea naţionalităţii noastre în genere şi a limbei în
parte” lăsându-Vă, se înţelege, deplina libertate de a alege orice alt subiect
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ce vă convine mai bine, destul să binevoiţi a încunoştiinţa din timp şi
Delegaţiunea despre subiectul ce veţi alege.
Primiţi, Vă rog, Prea Sâncţite Părinte, asecurarea prea distinsei
noastre consideraţiuni.
Preşedinte, A. Treb. Laurian
Secretar: I. C. Massimu86
Prea Sâncţiei Sale, Părintelui Episcop Melchisedec87.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 3fv
XIII
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
Delegaţiunei Societăţii Academice
D. Preşedinte
Am avut onoarea de a primi adresa Dvoastră no. 93, prin care mă
anunţaţi că Societatea Academică, în şedinţa din 10/22 septembrie a
binevoit a mă alege membru actual al ei.
Mulţumesc onorabilei societăţi de acestă consideraţiune foarte
preţioasă pentru orice român devotat naţiunei sale. Voi depune şi eu dinarul
meu cu tot devotamentul în acest mare tesaur al ştiinţei şi literaturii
române. Şi rog pe Dumnezeu să împuternicească şi să mărească acest
centru de lumină şi ştiinţă românească, spre luminarea, înălţarea şi
dezvoltarea spiritului naţional şi conducerea lui pe calea cunoaşterei de
sine şi producerea faptelor glorificatoare naţiunei.
Totodată, am primit şi împreună cu adresa şi exemplariul de
statutele şi regulamentele societăţii.
Pentru subiectul discursului de recepţiune ce mi se recomandă de
onorabila delegaţiune, nu voi lipsi a o înştiinţa la timp.
Binevoiţi, Vă rog, Dle Preşedinte a primi asigurarea prea distinsei
mele consideraţiuni88.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 11f

86

Ioan C. Massimu (1825-1877) a fost un lingvist român, membru
fondator al Societăţii Academice Române (2 iunie 1876); secretar general al
Societăţii Academice Române (3 septembrie 1870-18 august 1872; 12 august 187318 septembrie 1876), vezi Dorina N. Rusu, op. cit., p. 514, 934.
87
Alăturat se găsesc 8 foi cuprinzând „Statutele Societăţii Academice
Române” şi „Regulamentu allu Societăţii Academice Române”, vezi SJAN Iaşi,
colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 4-10fv.
88
Conform obiceiului practicat de Melchisedec, scrisorile aflate în copie,
precum este aceasta, nu erau semnate.
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XIV
August Treboniu Laurian către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 47
Bucureşti, 1871, iunie 26
Prea-Sânte,
Delegaţiunea are onoarea a Vă invita timpuriu ca pentru ziua de 1iu
august viitoriu să binevoiţi a Vă afla în Bucureşti, spre a se putea deschide
sesiunea generală a Societăţii cu un număr cât se va putea mai complet al
membrilor.
Delegaţiunea nu se îndoieşte că de marile interese şi scopuri
naţionale ce urmăreşte Societatea este pătruns fiecare membru ce-i
incumbă în respectarea unor prompte şi eficace lucrări pentru ajungerea
acelor scopuri; şi de aceasta este convinsă că fiecare membru va putea veni
la timp să ia parte la lucrările sesiunei generale a Societăţii. La cazul însă
când împrejurări neprevăzute V-ar împiedica de a Vă afla în Bucureşti
pentru ziua de 1iu august, Veţi binevoi a încunoştiinţa pre Delegaţiune
despre timpul când aţi putea neapărat veni să luaţi parte la şedinţele
Societăţii. În tot cazul, veţi binevoi a onora Delegaţiunea cu un răspuns la
această adresă, arătând totdeauna data când şi unde să vi se trimită banii
de viatec.
Primiţi, Prea Sânte, asecuraea prea distinsei noastre
consideraţiuni.
Preşedinte, A. Treb. Laurian
Secr. gener. I. C. Massimu
Prea Sâncţiei Sale Părintelui Episcop Melchisedec (Ismail).
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 12
XV
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
Dle Preşedinte!
La adresa Dvoastră no. 47, anul curent, avem onoarea a răspunde
că ne vom sili a veni spre a participa la lucrările Societăţii Academice din
sesiunea generală ce are a se deschide în august. La întâmplare, când vreun
caz neprevăzut ne-ar împiedica, nu vom lipsi a vă încunoştiinţa. Pentru
viatic se va regula după venirea noastră la Bucureşti.
Binevoiţi, Dle preşedinte, a primi asigurarea deosebitei noastre
consideraţiuni.
2 august 1871
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Dlui preşedinte al Societăţii Academice Române

Afaceri importante ale serviciului opresc venirea mea în capitală şi
participarea la lucrările Societăţii Academice în sesiunea aceasta. Rog
scuzaţi-mă.
Dlui Preşedinte al Delegaţiunei Societăţii Academice.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 15
XVI
August Treboniu Laurian către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 59
Bucureşti, 1871, iunie 26
Prea Sânţite!
În adresa prin care Delegaţiunea a avut onoarea a vă comunica
numirea Prea Sânţiei Voastre ca membru actual al Societăţii Academice
Române, Vi s-a desemnat totdodată câte un subiect pentru cuvântul de
recepţiune ce sunteţi obligaţi a pronunţa în sesiunea generală a Societăţii
din acest an.
Acum, fiindcă epoca acelei sesiuni se apropie, cu onoare sunteţi
rugat ca, cât se poate mai curând, să binevoiţi a înainta Domnului V. A.
Urechia, în Bucureşti, acel discurs, dacă îl aveţi în totul elaborat, ear dacă,
din întâmplare, nu l-aţi terminat, veţi înainta fără întârziere cel puţin ideile
principale ce V-aţi propus a desvolta într-însul căci orice întârziere a
trimiterei elaboratului Prea Sânţiei Voastre ar face ca cel însărcinat a Vă
răspunde să nu dispună de timpul îndestulătoriu pentru a se putea prepara
să răspundă.
Primiţi, Prea Sânţite, asecurarea destinsei noastre consideraţiuni.
Preşedinte, A.Treb. Laurian
Secr. gener. I. C. Massimu
Prea Sâncţiei Sale Părintelui Episcop Melchisedec – Ismail.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 13
XVII
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
Domnule Preşedinte!
Avem onoarea a răspunde la adressa Dvoastră no. 59 anul curent,
că împrejurări nedependente de voinţa noastră ne-au împiedicat a prepara
discursul de recepţiune, pe care am fost obligat a-l pronunţa în sesiunea
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actuală a Societăţii Academice. De aceea, Vă rugăm a amâna pronunţarea
acestui discurs pentru altă sesiune, când de timpuriu vă vom anunţa.
Binevoiţi, Dle preşedinte, a primi asigurarea deosebitei noastre
consideraţiuni.
Dlui peşedinte al Delegaţiunei Societăţii Academice.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, Dosar nr. 8/1870-1888, f. 14.
XVIII
Gheorghe Erbiceanu către episcopul Melchisedec
1871 septemvrie 15
Prea Sânţite!
În semn de recunoştiinţă pentru beneficiile ce am căpătat de la Prea
S. Voastră în timpul educaţiunei mele în juneţe, am luat îndrăzneala a Vă
dedica şi Prea S. Voastre cartea ce după multe osteneli de abia am putut-o
scoate la lumină, ca primul fruct pentru instrucţiune din partea-mi.
Vă rog, în urmare, să binevoiţi a o primi tot cu acea bunăvoinţă
caracteristică Prea S. Voastre ce întotdeauna arătaţi către simpla şi umila
mea individualitate. Rugând pe Dumnezeu de a vă conserva în mulţi şi
fericiţi ani, Vă încunoştiinţăm că noi toţi în familia mea suntem bine.
Al Prea S. Voastre supus şi devotat fiu,
G. Erbiceanu
Prea Sânţiei Sale, episcopului Dunării de Jos, Melchisedec
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 9, f. 99fv
XIX
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
Dle Erbicene!
Am primit cu mare plăcere epistola Dvoastră de la 15 sept.,
împreună cu opera ce aţi publicat, operă cu atât mai preţioasă pentru mine
că aţi legat-o cu nişte suveniri şi sentimente ce nu le pot uita. Eu te iubesc şi
te stimez ca totdeauna, pentru că eşti cel mai demn produs al
respectabilului seminar al Moldovei, care, din nefericire, a ajuns astăzi aşa
de puţin preţuit.
M-am bucurat când Dl. Mandinescu mi-a spus că vă aflaţi bine cu
toată familia şi rog pe Dumnezeu să vă aibă sub protecţia sa şi să
prosperaţi întru toate.
Am onoare a fi al D-voastră părinte în Domnul şi amic
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 9, f. 100
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XX
August Treboniu Laurian către episcopul Melchisedec

No. 105, 1871, sept. 15
Prea Sânţite Părinte,
Delegaţiunea Societăţii Academice Române, conform procesului
său verbal din august, pune la dispoziţiunea Prea Sânţiei Voastre cinci
esemplare din Dicţionariu fasc. 1&2 şi un Glosariu fasc. I, intercalate cu
hârtia albă pentru uzul Prea Sânţiei Voastre şi al colaboratorilor Prea
Sânţiei Voastre; apoi alte cinci esemplare din aceleaşi fascicule, însă
neintercalate, spre a le desface la amatori cu condiţiunile indicate pre
frontspiciul fasciculului.
Preşedinte, A.Treb. Laurian
Secr. gener. I. C. Massimu
Dniei Sale,
Părintelui Episcop Melchisedec, membrul Societăţii Academice
Române.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 16
XXI
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
1872, ian. 13
Dlui preşedinte al Delegaţiunei Societăţii Academice
Dle Preşedinte!
Alăturatele două esemplare din opera „Lipovenismului”, [i]eşită
acum de sub tipar, Vă rog să binevoiţi a le primi şi depune la Biblioteca
Societăţii Academice, ca demni de profunda mea stimă către această
instituţiune naţională.
Binevoiţi a primi, Dle preşedinte, asigurarea distinsei
consideraţiuni.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 16v
XXII.
Mitropolitul Kalinic către episcopul Melchisedec
Iassy în 12 octomvrie 1871
Cu frăţiască dragoste vă îmbrăţişăm iubite al nostru în Hristos frate!
În relaţiunile ce avem cu Domnul Vladimir Mordvinov, secretar al
Sinodului Rusiei, Ne-au rugat a-i face o obligaţiune, aceea adică de a-i da
nişte date pozitive asupra vieţii Sfântului Ioan de la Suceava. Având de
toată plăcerea a-i face această îndatorire şi văzând că notile ce ne transmit
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se referă şi la opul Frăţiei-Voastre, suntem siguri că Frăţia-Voastră Ne veţi
veni cu succes în ajutor, fiindcă chiar acum vă aflaţi într-un studiu special.
Convinşi, dar, de aceasta, cu toată onoarea anexăm aici întocmai
89
copie de pe vorbitele note, rugându-vă să binevoiţi a nu Ne refuza această
rugăminte. În acceptarea rezultatului aflăm de toată onoarea a Ne-nsemna
Al Frăţiei-Voastre în Hristos frate şi prieten,
K. Mitropolit Moldaviei
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 9, f. 32
XXIII
Mitropolitul Kalinic către episcopul Melchisedec
Iassy în 15 decemvrie 1871
România, no. 2123
Cu frăţiască în Hristos dragoste îmbrăţişăm pe Frăţia Voastră!
Spre realizarea cererei ce Ne-aţi făcut, avem onoarea a comunica
Frăţiei-Voastre în original condica documentelor din M-rea Slatina şi
condica ctitoricească a M-rii Vorona, precum şi în copie raporturile
prevăzute în anexata listă90, care acele ce le vom mai primi vi le vom
trimite. Totodată, vă comunicăm [spre] ştiinţă că documentele M-rii Coşula
citate în raportul superior no. 59 sunt trimise D. Ministru de Finaţe cu
adresa no. 1591 din 10 august 1870 şi de unde încă nu s-a primit îndărăt.
Apoi vă rugăm ca, finind trebuinţele Frăţiei-Voastre cu aceste
obiecte, să binevoiţi a Ni le înapoia.
Al Frăţiei-Voastre în Hristos frate,
K. Mitropolit Moldaviei
Iubitorului de D-zeu, arhiereului Melchisedec, episcop eparhiei
Dunării de Jos
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 9, f. 66
XXIV
Iosif, episcop de Huşi, către episcopul Melchisedec
Huşi. 4 aprilie 1872
Prea Sânţite Stăpâne
89

În anexă se păstrează copia despre care mitropolitul vorbeşte în text;
redactat în limba franceză, documentul are trei pagini (SJAN Iaşi, colecţia
Melchisedec, dosar nr. 9, f. 33fv-34). În acelaşi loc se păstrează şi scrisoarea de
răspuns a episcopului Melchisedec, adresată mitropolitului Moldovei (Ibidem, f.
35fv-36fv).
90
Pentru anexa în cauză, vezi Ibidem, f. 67fv.
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Vă cer iertare că am întârziet până acum a vă scrie, causa este că
am aşteptat răspunsul de la Bârlad privitor la cărţile Prea Sânţiei Voastre.
Căpătând acum acel răspuns îmi permit a vă scrie această respectoasă
scrisoare. Daţi-mi voie, însă, a Vă spune cum am petrecut de la despărţirea
noastră din Bucureşti. Călătoria am făcut-o destul de bine; ajungând la
Roman am fost bine primit de părintele Isaia unde am rămas până a doua
zi; profitând de timpul ce-l aveam m-am dus, mai întâi, de m-am închinat la
vestmântul S. Chrisostom şi aceasta mi-a pricinuit multă mulţumire
sufletească. Pe păr[intele] Protoiereu din Roman nu l-am putut vedea, fiind
absent din oraş, mi s-a spus însă că e sănătos dar nemângâet de pierderea
fiului său. La Iassy sosind m-am dus la părintele mitropolit. A cercetat de P.
Sânţia Voastră cu mult interes şi multă afecţiune, dorind să Vă vadă.
L-am găsit bine în sănătate, dar puţin emoţionat încă de aventura
curioasă ce i se întâmplară: cu câteva zile înainte i se adresaseră nişte
scrisori anonime prin care i se impunea că până în cutare timp să reguleze
uniforma de catifea paraeclesierchilor de pe la biserici, căci, din contră, va
fi asasinat. Curând după aceia se înfăţoşă la Î. P. S. un militar de gradul
inferior denunţându-i că nişte ofiţeri din armată conspiră la asasinarea Î. P.
Sale. Imediat s-au luat toate precauţiunile; au adus pe acei ofiţeri denunţaţi,
cari, interogaţi fiind, au răspuns că nu ştiu nimic şi întru-aceasta s-au
mărginit totul.
Plecând, apoi, pentru Huşi, am găsit acolo totul în ordine şi pe toţi
sănătoşi. Păr[intele] Isidor şi toţi huşenii V-au cercetat şi Vă prezintă
sărutări de mână. Ceea ce m-a mâhnit este că am găsit pe păr[intele]
protoiereu într-o stare deplorabilă, slab, numai umbra din el. Acum însă
merge spre mai bine, dar toată iarna a suferit şi aceasta a fost cauza că n-a
făcut nimic în privinţa cărţilor Prea S. V. Am poftit însă pe Dl. Creţu să facă
ceva abonamente şi Dsa a fost prea onorabil şi s-a ocupat de aceasta şi
cred că aveţi deja răspunsul Dsale în această privinţă, precum de asemenea
cred că aţi primit răspunul în această chestiune şi din partea protoiereului
de Bârlad.
Rog pe D-zeu, Prea Sfinţite stăpâne, ca să petreceţi cu pace şi
sănătate sf[intele] apropiate sărbători şi să vă păstreze Dumnezeu întru
mulţi şi fericiţi ani.
Cât pentru mine, mă aflu fisicamente destul de bine, mulţumită lui
Dumnezeu, dar moralmente sufăr şi această suferinţă îmi face viaţa dură.
Ceea ce contribuie mult la suferinţele mele morale este starea decăzută în
care mă aflu. Eu unul sunt desperat a mai vedea clerul ridicat la înălţimea
la care ar trebui să fie şi aceasta mă face a-mi perde curajul şi dacă n-aş
avea împrejurările pe care le cunoaşteţi, credeţi-mă, Prea Sânţite, că n-aş
esita un moment a lăsa locul ce ocup cu nevrednicie, unui altuia mai demn
decât mine. Închipuiţi-Vă posiţiune umiliantă: în momentul acesta primesc
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ordin telegrafic de la D. Ministru Tell a depărta pe protoereul Vrabie şi a
recomanda pe fostul protoereu Chira. Cunoaşteţi lucrurile bine şi, prin
urmare, mă opresc a Vă spune ce se petrece în sufletul meu în aceste
momente şi cu toate acestea va trebui să mă supun ordinului şi să sufăr
umiliaţiunea.
Vă rog nu mă uitaţi la sântele Voastre rugăciuni în care am multă
credinţă.
Recomandându-mă dragostei Voastre sunt al Prea Sânţiei Voastre
mai mic în Christos frate şi cu totul devotat serv.
Iosif Huşi
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 22, f. 38fv-39fv
XXV
August Treboniu Laurian către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 108
Bucureşti, 1872, iunie 21
Prea-Sâncţite Părinte!
Delegaţiunea este convinsă că fiecare membru al Societăţii
Academice, pătruns de importanţa scopurilor ce urmăreşte Societatea şi de
responsabilitatea ce incumbă fiecărui membru de a lucra, după putinţă,
pentru ajungerea acelor scopuri, va prospera, conform obligaţiunei impusă
prin statute, a se afla la locul său des de la întâi august; cu toate acestea, cu
strâmtorarea financiară ce se prevede pentru bugetul anului viitor,
Delegaţiunea insistă cu dinadinsul ca la menţionata epocă fiecare din
membri să se afle în Bucureşti, pentru ca Societatea să poată resolva şi
regula această cestiune în primele zile ale sesiunei anului 1872/3.
Veţi binevoi a face cunoscut delegaţiunei unde şi cum se trimite
viatecul ce ţi se cuvine, Prea Sânţite Părinte, pentru venirea până în
Bucureşti.
Acceptă, te rog, Pre Sânţite Părinte şi coleg, asecurarea prea
destinsei noastre consideraţiuni.
Preşedinte, A. Treb. Laurian
Secretariu general, I. C. Massimu
Prea Sânţiei Sale, Părintelui Episcop Melchisedec, Episcopul
Dunării de Jos.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/ 1870-1888, f. 17
XXVI
Răspunsul episcopului Melchisedec la scrisoarea de mai sus (concept)
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1872, iul. 22
Dle preşedinte!
La adresa Dvoastră no. 108, prin care mă invitaţi a veni la sesiunea
academică pentru 1iu august, avem onoare a vă încunoştiinţa că cu cea mai
vie părere de rău suntem siliţi a renunţa la distinsa onoare ce ne-a făcut
Societatea de a ne alege membru activ al ei. Cauza este suferinţa noastră
provenită din slăbirea vederei, care ne face a fi foarte rezervaţi în
ocupaţiunile literare. Ne vom sili, însă, în tot cazul, a putea fi folositori
Societăţii Academice pe alte căi.
Binevoiţi, vă rugăm, Dle preşedinte, a primi asiguarea prea
distinsei noastre consideraţiuni.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 17v
XXVII
Nicolae Kreţulescu către episcopul Melchisedec
Delegaţiunea Societăţii Academice Române
Nr. 155
Bucureşti. 1872, septembrie 30
Prea Sânte Părinte,
Societatea Academică, care în 187191 îşi făcuse o plăcută datorie de
a vă numi membru al ei, la dorinţa Prea Sânţiei Voastre a primit cu regret
încunoştiinţarea ce-i făcură-ţi în 1872, ca din causa unui marbu, care v-a
slăbit preţioasele vederi, sunteţi constrânşi a vă demite din însărcinarea de
membru actual.
Societatea, apreciind motivul ce aduserăţi la demisune şi dorind ca
el să înceteze neîntârziat – ca o nouă recunoaştere din partea-i a dotelor Sf.
Voastre literare, s-a grăbit în şedinţa de la august a vă chema de membru al
său onorar.
Delegaţiunea dând Prea Sânţiei Voastre înşciinţare de acest onorat
conclus al Societăţii, vă roagă să primiţi din partea-i încredinţarea prea
[de]osebitei sale consideraţiuni.
Preşedinte, N. Kreţulescu
Secretariu general, V. A. Urechia
Prea Sânţiei Sale, Părintelui Melchisedec, episcopul Dunării de Jos.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 22
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De fapt, aşa cum aflăm din paginile dicţionarului membrilor Academiei
Române, episcopul Melchisedec a fost ales membru titular al Societăţii Academice
Române la 10 septembrie 1870 (Dorina N. Rusu, op. cit., p. 805).
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XXVIII
Vasile Mandinescu către episcopul Melchisedec
Ismail, 4 fevr. 1874
Sărut mâinile Preasânţite Stăpâne!
Zilele trecute am avut o inspecţiune la direcţiunea forului Scholei
Comerciale. Inspecţia s-a făcut de Dl. Duca şi Dl. Prefect, după ordinile
Dlui Ministru de Culte şi Interne. Motivul acestei comisiuni au fost
denonsurile făcute verbal de către Dl A. Tulceanu. Deşi după actul de
donaţiune nu putea să se facă această comisiune decât cu consimţămîntul
donatorilor, dar noi, spre a se înfunda minciunele am depus spre
cercetare[a] lor toată gestiunea de la intrarea noastră în administrarea
acestui fond şi până la finele anului 1873. Toată gestiunea s-a găsit în
conformitate cu actul de donaţiune şi cu regulamentul Direcţiunei aprobat
de Dl. Ministru [al] Cultelor. Pentru orişice cheltuieli sunt acte justificative
în regulă şi formalităţile îndeplinite prin convocarea donatorilor. Am
ascultat chiar raportul Dlui Duca către Dl. Ministru de Interne, în care
spune ca cercetând gestiunea financiară a acestei direcţii a greşit în toată
regula; au ştamp[i]lat toate actele şi presintat totodată şi un tablou
de[spre] această gestiune.
Dl Prefect a avut şi altă însărcinare – de a cerceta în ce stare sunt
şcoalele, câţi profesori şi câţi elevi au.
I s-au dat toate informările şi acum îşi formiază şi el raportul său.
După cât ştiu, el nu are a zice nimic contra Direcţiunei. L-am văzut însă
ţinînd la acea – că Direcţiunea rău a făcut de a suspendat şcoala de băeţi.
Împrejurarea este astfeliu: prin actul de donaţiune se zice că copii
ce vor frecventa aceste şcoli să plătească ceva, căci numai din venitul
acestui fond nu se pot întreţine şcoalele. În anulu Iiu au fost până la 33 copii
şi au plătit şi premiul de învăţământ; de la septemvrie trecut, după intrigile
mai multora, nu au voit să plătescă acest premiu şi când s-au văzut
constrânşi ei au spus că-şi dau copiii în liceul ce s-a deschis. Astfel la
şcoală veneau 14 elevi şi dintre ei numai 2 au plătit. Direcţiunea văzând că
cu modu[l] acesta nu este cu putinţă a continua cu această şcoală, a
convocat donatorii, le-a expus cazul şi ei au decis a se suspenda de la 1
decemvrie (trecut) până se vor presenta elevi suficienţi şi care vor plăti
premiul de învăţămînt. S-a avisat acesta pe părinţi şi prin afipte92, mai mulţi
au declarat că-şi dau copii la şcoală, dar nefiind număr suficient au rămas
până la 1 sept. viitoriu. S-a prevăzut acestă şcoală şi în bugetul anului
curent şi, la timp, să vor face şi cuvenitele publicaţii.

92

Termenul afipt este echivalentul lui anunţ, afiş.
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Cu toate acestea, intriganţii, în capul cărora cu multă turbare
alerga Dl. Ioan Grăjdeanu93, se silesc acum a provoca o altă cercetare de
când donatorii administrează acest fond. De se va îndeplini şi această poftă
a inimei lor, s-a pierdut acest fond; căci ei sunt hotărîţi a-i da o altă
destinaţie.
Eu în toate aceste[a] văd o dorinţă mare a lui Tulceanu de a se
răsbuna pe Sopof şi alergările ...94 – crezend că poate [i]eşi ceva de
cheltueală.
Vă supun la cunoscinţa că eu m-am lăsat de profesorat de la 1
decemvrie şi în trecut luna fevr. mi-am dat dimisia şi din membru al
Direcţiei, însă după rugăminţele colegilor şi după stăruinţele Dlui Neagu,
pe care l-au rugat să intervină cătră mine, am consimţit a rămâne la
Direcţiune până la 19 mai viitor, când espiră terminul acestei Direcţiuni.
V-am comunicat despre această chestie spre a cunoşte în ce
[con]stă ea; căci sciu că aveţi să fiţi rugat a da concursul Presânţiei
voastre pentru sprijinirea actelor recunoscute pentru acest fond.
Noi suntem bine cu toţii.
Sunt, cu cel mai profund respect, al Presânţiei Voastre prea plecat
şi supus serv[itor]
B95. Mandinescu
Pensionatul de fete, însă, este în cea mai bună stare. Chiar Măria
Sa Domnitoriul la visitarea ce a făcut ne-a esprimat cea mai mare
mulţumire.
În locul M. Zolţi am angajat pe o alta. Acum avem 4 profesore – cu
contracte, câte [una] pe un an, 2 şi 3.
Localul şcoalei de băeţi este iarăşi pregătit şi în orişice moment se
poate deschide şcoala.
Donatorii sunt prea trişti de turnura ce văd că voesce să se dea
acestui fond şi sunt gata a-l aduce la starea lui primitivă. Sciţi că mai mulţi
dintre ei sunt supuşi străini; ei voesc a scrie Bancei a nu mai elibera nici
unui bani, ci să stea în Bancă până vor vedea împrejurimi favorabile.
De se va proceda astfel – se perde fondul; căci profesoarele care
sunt angajate prin consulul respectiv96, vor face proces şi li se va plăti
andrarele deşi nu ar mai avea nici o elevă.

93
La SJAN Iaşi se păstrează o scrisoare a lui I. Grăjdeanu trimisă din
Ismail episcopului Melchisedec la 4 ianuarie 1879 (SJAN Iaşi, colecţia
Melchisedec, dosar nr. 14, f. 92fv-93).
94
Indescifrabil.
95
Autorul semnează B. Mandinescu, probabil de la Basil.
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În acuzaţiile ce au făcut Direcţiunei au fost şi aceea că chiar biletul
bancei pentru 50000 ruble este fals. Aceasta mi-a spus chiar Duca. Şi la
răspunsul ce li-a făcut el că nu poate fi fals, căci vede că se primeşte pe
fiecare an câte 2000 ruble procente: ei însă i-a zis cât bine că te trag la
şfoară, căci acele procente le dau din buzunariul lor, eară biletul este fals şi
este prin înţelegere cu consulul rus, prin care fac formele de încasare a
procentelor. S-au indignat şi ei de aseminea minciună.
Arh BCU Iaşi – Arh. Melchisedec, dosarul VI, nr. 13, 14 (8 pagini)
XXIX
Polihronie Sârcu către episcopul Melchisedec
29 aprilie 1878,
S. Petersburg
Preaînalte Preasvinţite!
De mult aveam de gând a face cunoscut pe publicul rusesc cu
onorabila operă a Svinţiei Voastre – „Lipovenismul”, adăugând încă ceva,
ce voi mai găsi nou în literatura rusească de[spre] lipoveni[i] ce trăiesc în
ţara noastră, dar mai multe împrejurări şi îndeletnicirile mele, ca (şi) alte
lucruri, tot mă împiedică a-mi împlini gândul. Deci evenimentele de astăzi
şi importanţa materiei a menţionatei opere a Sv. Voastre mă îndatoresc ami dovedi împiedicările şi a-mi reuşi gândul; şi până la un loc chiar mi l-am
reuşit: că am început a publica un şir de articole pentru lipovenii din
România în jurnalul ştiinţific al Academiei duhovniceşti de aici
xрѳстiянское утеніе97; până acum a ieşit de sub presă numai articolul
întâi (în cartea de pe lunile mai – iunie, n. 5-6), ce tratează de lipovenii ruşi
din ţara noastră, în genere, şi de rascolnici98 o parte. Articolul al doilea, ce
se va publica în nr. următor al menţionatului jurnal, tratează de scopeţi99 şi
de alte secte mistice ruse din România. Materialul pentru aceste două
articole l-am găsit în menţionata onorabilă operă a Sv. Voastre şi cu dânsul
96
Este vorba, cu mare probabilitate, despre consulul rus, despre care
Mandinescu va vorbi în rândurile de mai jos ale scrisorii.
97
Numele periodicului, deşi editat în alfabet rusesc, este redat de autorul
scrisorii cu litere latine. Titlul articolului publicat de Sârcu este următorul:
„Rascolnicii noştri din România şi purtarea guvernului român faţă de ei”, publicat
în nr. 5-6/1878-1879, nr. 11-12/1880, vezi Damian P. Bogdan, „Bibliografia
scrierilor lui Polihronie Sârcu. Studii, ediţii de texte şi articole”, în Arhiva
românească (Bucureşti), tom VIII, 1942, p. 56.
98
Rascolnicii sunt schismatici ruși împărțiți în două grupuri (cu și fără
preoți); s-au separat de Biserica Ortodoxă la mijlocul secolului al XVII-lea.
99
Scapeţii sau scopiţii sunt membri ai unei secte religioase creștine ai cărei
adepți se supuneau castrării.
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mai exclusiv numai m-am folosit. Articolele acestea şi cele ce vor mai
apărea, aşijderea şi altele ce vor ieşi de acum de sub presă în alte jurnale,
se vor pune în capul unui şir de articole ce vor trata pentru România şi
fraţii noştri români cu scop de a face cunoscut pe ruşi cu ţara noastră, cu
starea României în trecut şi de astăzi, de care ei, ruşii, au nişte expresiuni
uneori foarte întunecoase şi ignorante.
Deci articolul al doilea, ce va trata de scopeţi şi care trebuie să
iasă de sub presă [fără] zăbavă, cum am spus mai sus, are nevoie a fi
adăugat vreo câteva scrisori din corespondenţa scopeţilor, ce se află în
arhiva Tribunalului din Izmail şi din care Sv. Voastră aţi dat vreo câteva
sumarii în onorabila operă a Sv. Voastre (p. 433-437), aşijderea şi de
bileturile: unul rusesc de sudeţie, lui Iacovlev şi altul românesc şi încă
paşaportul turcesc de care povestiţi Sv. Voastră la p. 437-438. Dar socot că
pentru publicul rusesc ar fi bine ca documentele menţionate să fie publicate
în original şi fiindcă nu ştiu pe nimeni la cine aş putea adresa pentru ele,
rog mila Sv. Voastre a însărcina pe cineva a-mi face copii de pre vreo
câteva scrisori şi de pe bileturi şi să mi le trimeată, cerând noi de la Sv.
Voastră iertăciune, ca fiind cu totul necunoscut Sv. Voastre, cu o mare
îndrăzneală obraznicească Vă supăr. Aşijderea, rog bunătatea Sv. Voastre
să-mi comunicaţi, de este cu putiinţă, nişte ceva notiţe de[spre] ştundism100,
de există el prin România şi alte note, ce le Veţi socoti Sv. Voastră că mi-ar
fi de folos pentru articolele mele ce vor urma şi, în sfârşit, Vă rog cu toată
sârguinţa să-mi comunicaţi legile guvernului român actuale ce privesc şi
garantează starea şi traiul lipovenilor în scumpa patria noastră.
Am nădejea că Sv. Voastră nu [Vă] Veţi supăra pe mine şi nu mă
Veţi certa pentru obrăznicia mea şi asprimea cerinţelor mele, dar, din
contra, socot că Veţi pleca milostivnica inimă a Sv. Voastre către umilinţa
glasului meu, cu care strig şi chem pe Sv. Voastră la un ajutor, fiind
depărtat cu totul de scumpa şi iubita patria noastră, către care ferbinţeala
inimei mele n-o potolit-o asprimea Boreului (?), dar se păstrează cu toată
puterea sa.
Fiind totdeauna setos a mă adăpa cu tot ce se iveşte în literatura
română pentru descoperirea şi limpezirea istorică a datinilor patriei
noastre, rog pe Preasv. Voastră să-mi trimiteţi, de este cu putiinţă, câte un
exemplar din operele Sv. Voastre: „Chronica Huşilor” şi „Chronica
Romanului”, pentru care Vă voi aduce mulţumirea mea cu toată sârguinţa.
Sunt încredinţat că Preasv. Voastră nu Veţi arăta nici o
neîndestulare pentru că nu V-am dat de ştire la vreme, pentru că m-am
100

Ştundismul reprezintă un set de practici şi doctrine ale unui cult
protestant din Rusia, fondat în 1860; pune accent, în special, pe evanghelizare,
pietate, studiu biblic comun și rugăciune.
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folosit la scrierea articolelor menţionate şi de mai multe ori am şi tradus
ceea ce se cuprinde în opera Sv. Voastre pentru lipovenii ce trăiesc în
România.
Fiţi încredinţat, Preasv. Voastră, de frăţeasca şi nefăţarnica iubire
şi onorabilitate ce Vă arată,
Preaplecata slugă a Preasv. Voastre, etudiantul la Universitatea de aici,
Polihronie Sârcu
P.S. De Veţi trimite cărţi, Vă rog pe Sv. Voastră să le adresaţi la
Biblioteca Universităţii pentru d. profes. Vl. Sv. Lamanski, dar scrisorile pe
numele meu.
Bine ar fi să se facă copii de pe scrisorile [al] cărora sumariu sunt
comunicate în „Lipovenismul”.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 14, f. 22-23fv
XXX
Lucreţia Stamatin, nepoata episcopului Melchisedec, către acesta din
urmă
1878, iulie 17, Roman
Sărut mânele scumpul meu Moş!
Cauza care m-a împiedicat de a vă scrie până acum este dorinţa ceo aveam, ca scriindu-vă să vă înştiinţez despre rezultatul obţinut în urma
stăruinţei ce-aţi avut bunătatea de-a pune pentru frate-meu; vă pot spune
atâta că nici până acum n-a capătat congediu, timpul trece şi zilele ce
trebuie să le întrebuinţeze a se pregăti, le trece scriind de dimineaţă până
seara în cancelaria din Roman; ce-i pasă Dlui ministru de resbel, că să
perd atâţea ani de sacrificiu şi privaţiuni pentru părinţi şi munca cruntă a
fiilor.
Ştim prea bine c-aţi făcut tot ce v-a stat în putiinţă pentru fratemeu, de aceea v-aducem a noastre vii mulţumiri ş-adânca recunoştiinţă.
Dorim să ştim de sunteţi sănătos şi dacă vă bucuraţi îndestul de
frumosul timp de iulie, de care noi n-am avut parte anul acesta, fiindcă de
când a început vara mai în toate zilele plouă.
Noi suntem cu toţii sănătoşi. Bădia, de voie, de nevoie, s-a deprins
cu noul său port de dorobanţ; găsesc că-i şade chiar bine cu bonetul cel cu
canaf, dar dacă-şi pune acea căciulă cu pene de curcan ar semăna chiar cu
vitejii de la Plevna, al căror port şi turnură marţială e plăcută tuturor.
Noul episcop101 a sosit la Roman de miercuri, în 12. N-am avut
onoarea a-l vedea; sper ca astăzi o să vie la noi, fiindcă ne-a înştiinţat.
101

Este vorba despre Calist Băcăuanul (fost Stratonichias), numit în iunie
1878, în urma morţii episcopului Isaia Vicol, locţiitor de episcop al Romanului, care
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Primiţi respectuoase sărutări de mâni din partea întregii familii, cât
şi din partea acelora ce vă respectă şi iubesc ca pre cel mai adorat părinte.
Lucreţia Stamatin
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 14, f. 14fv-15f
XXXI
George Sion către episcopul Melchisedec
Societatea Academică Română
Nr. 46
Bucureşti, 12 octombrie 1878
Prea Sfinţite,
Societatea Academică, în cursul sesiunii sale din anul acesta, luând
act de donaţiunea manuscriptelor Banului Vasile Vârnav ce Prea Sfinţia
Voastre i-aţi făcut, m-a însărcinat a Vă exprima mulţumirile sale.
Subscrisul, pătruns totdeodată de generoasele simţăminte ce cunosc
că purtaţi pentru instituţiunea acestei Societăţi, află fericita ocasiune a se
face interpretul simţămintelor sale de gratitudine şi Vă roagă a primi
încredinţarea înaltei sale consideraţiuni.
Preşedinte,
Ion Ghica
Secretar general, G. Sion
Prea Sânţiei Sale,
Domnului Melchisedek, Episcopul Dunării de Jos.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 14, f. 31
XXXII
Arhimandritul Valerian către episcopul Melchisedec
Roman, 1878, noemvr. 1
Cu tot respectul şi sărut mâinile Prea Sfinţite stăpâne!
Cumnatul Gh. Dimitriu mă înştiinţează că Preas. Voastră aţi
binevoit a primi însărcinare de a stărui pentru facerea şi trimiterea
pietrelor de marmură ce am comisionat pentru răpos[atul] nostru episcop
Isaia102. Mulţumindu-vă şi eu pentru această bunătate, după prescrierea
a rămas în această funcţie până în februarie 1879; va muri la 17 iunie 1885, fiind
înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica (Mircea Păcurariu, „Listele cronologice
ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române”, în Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, ediţia a III-a, vol. III, Iași, Editura Trinitas, 2008, p. 500).
102
Este vorba despre Isaia Vicol (n. 1821, Sărata Dobreni, jud. Neamţ – d.
20 iunie 1878, Roman), locţiitor de episcop la Roman începând cu 9 noiembrie
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cumnatului, Vă trimit şi banii în suma de 40 din care 25 în aur, rugându-Vă
să-mi răspundeţi de primire şi să daţi neguţitorului după ce Vă Veţi
încredinţa că lucrul s-a făcut cu exactitate şi s-a predat la gara Roman.
Noi ne aflăm cu toţii sănătoşi şi cu lucrul casei noi mult avansaţi,
deşi banii i-am mântuit de mult. Am tot cerut la Minister banii rămaşi din
salariul răposatului, dar în zadar. Ca să nu perdim timpul în deşert şi ca să
poată episcopul viitor avea un adăpost măcar provizor, am pus la lucru mai
departe cu banii din fondul clopotniţii dar, pe de altă parte, am făcut deviz
de lipsele ce are casa, în toată regula cu arhitectul orarului şi l-am înaintat
Ministerului, care deviz se ridică la 10.000 fr.
Pe aici lumea este ca sigură că viitorul nostru [episcop] veţi [fi]
Preasf. Voastră; dorim să realizeze D[mne]zeu această dorinţă generală,
care ar complecta, cred, şi micile lucrări începute în favoarea sf[intei]
episcopii.
Dorindu-vă sănătate şi bunăvoe sunt
Al preasf. Voastre smerit frate şi servitoriu,
Valerian arhimandrit
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 14, f. 33fv
XXXIII
Constantin Erbiceanu către episcopul Melchisedec
1879, Februar 27
Iassy
Vă sărut mânile Preasfinţite!
Respectul şi recunoscinţia ce v-o datoresc, unite cu dragostea
fiiască103'mi impun sfânta datorie de [a] saluta din toată inima venirea
Preasf. Voastre la scaunul pastoral a[l] marilor prelaţi Dosotheiu şi
Veniamin ! Orice român, specialminte orice creştin trebue să simtă o
mulţumire deplină spirituală prin evenimentul alegerei Preasf. Voastre la
scaunul Episcopiei de Roman. Mişcat de aceste sentimente religioase şi
cunoscând în persoana Preasf. Voastre pe adevăratul sprijin al Sf. noastre
Biserici române, mi se umple inima de bucurie. Sper că curentul ireligios,
ce ia proporţiuni considerabile, din nefericire, între noi, românii, va găsi un
luptător demn de neamul românesc şi un apărător zelos al religiei
strămoşilor noştri !

1868. La 18 ianuarie 1873 este ales episcop, recunoscut la 25 ianuarie şi investit trei
zile mai târziu; a păstorit până la moarte (Mircea Păcurariu, op. cit., p. 500).
103
Constantin Erbiceanu se considera fiu spiritual al episcopului
Melchisedec, de aici şi termenul fiiesc.
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Primiţi, Vă rog, Preasfinţite şi cu această ocasiune umilitele mele
urări, iar Dumnezeu să Vă dea sănătate întru mulţi ani.
Al Preasf. Voastre umilit fiu spiritual şi vechi elev,
C. Erbiceanu
BCU Iaşi, Arh. Melchisedec, IV, 32, f. 1fv
XXXIV
George Bariţiu către episcopul Melchisedec
Academia Română
Bucureşti, 1879, iulie 2
Prea Sfinţite Domnule coleg,
Având a se reconstitui secţiunile în sensul statutelor şi lipsind din
secţiunea noastră istorică mai mulţi membri, astăzi nu am fost în număr
regulamentar, aşa a rămas ca să ne alegem Biuroul, mâine, marţi sau cel
mult poimâne dimineaţă la 9 ore, dacă ne vom aduna cel puţin 8 membri din
această secţiune.
Celelalte două secţiuni s-au constituit.
Vă rog, Domnule coleg, ca să binevoiţi a participa la şedinţa de
mâine şi poimâne spre sus atinsul scop.
Devotat,
G. Bariţiu
Prea Sfinţiei Sale Părintelui Melchisedec – episcop de Roman
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/ 1870-1888, f. 31
XXXV
S. Guriţă către episcopul Melchisedec
Înalt Prea Sfinte!
Dacă mi-am luat curagiul de a vă ruga prin aceasta, a fost că cu
ocasiunea cunoştiinţei făcută la Cameră mi-aţi dat voie să mă cred unul din
cunoscuţii Prea Sfinţiei Voastre. Şi mi-aţi zis că la orice ocazie să mă
adresez cu rugămintea mea. Astfel, odată cu aceasta se prezintă înaintea
Prea Sfinţiei Voastre elevul seminariot Ion Mehedinţu, cu atestatul căpătat
în urma silinţelor sale; s-a angajat la Târgul Panciu, după cum pentru
aceasta de către părintele protoereu s-a făcut cunoscut prin raport.
Vă rog respectuos a binevoi de a i se da darul Diaconiei, având
multă siguranţă că i se va satisface dorinţa şi fiindcă tânăru-mi este şi nepot
chiar, voi rămâne pentru totdeauna obligat al prea Sfinţiei Voastre supus
servitor
S. Guriţă
1879. Decembrie 26
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SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f.12fv
XXXVI
Locuitorii comunei Başoteni (jud. Bacău) către episcopul Melchisedec
1879, decembrie 29
Bacău
Prea Sfinţite!
Mare eroare este de s-a recomandat prea Sfinţiei V[oas]tre pe
persoana Dlui Ioan Dăscălescu de la comuna Başoteni, plasa Tazlăul de
Iaşi, judeţul Bacău, a se hirotoni preot la secţia Başoteni; cauza este că
primarul din acea comună este vărul său primar de ş-au dat locuitorii
iscăliturile lor; după care primarul a putut face recomandaţia prea Sfinţiei
Voastre de a-l hirotonisi preot, când faptele Sale nu sunt meritabile a-i
încuviinţa asemenea serviciu; şi dacă îl veţi hirotonisi preot aveţi a da
seama înaintea lui D[umne]zeu şi a oamenilor; hirotonisindu-l sigur este că
locuitorii citatei comune şi secţiuni vor ajunge la disperare a-l pune chiar
pe fugă în scurt timp.
Întrebaţi sau cercetaţi în comuna învecinată – Bereşti şi se va vedea
faptele sale; toţi cunoscuţii săi, care au ştiut afacerile sale, nu-l vor
recomanda bine întrebându-i; această persoană ajungând la gradul de
preot, sigur în scurt timp va avea oarecare răsplătire de la D[umne]zeu.
În anonim, de la locuitorii din comuna Başoteni.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f.15fv
XXXVII
Elena Vârnav şi Eugenia Negri104 către episcopul Melchisedec
Prea Sfinte Stăpâne!
Venim prin aceasta cu tot respectul a vă depune sincerele noastre
felicitări pentru sf[intele] şi mântuitoarele serbări trecute şi viitoare,
aseminea şi Anul Nou.
Binevoiască Atotputernicul a vă păstra în deplină sănătate mulţi şi
fericiţi ani, pentru înflorirea Bisericii şi prosperarea clerului român.
Prea Sfinţite! Convinse fiind de mulţumirea ce aveţi a vedea
prosperând junimea română pe toate căile de progres, cu tot respectul vă
rugăm să faceţi milă a primi în seminariul din Roman pe băetul Vasile
Vasiliu, ce este orfan al căruia părinte a fost preot la Bisericile din M-rea
104

Eugenia Negri era sora scriitorului şi omului politic Costache Negri
(1812-1876), vezi Constantin C. Diculescu, Din corespondenţele episcopului
Melchisedec, p. 20-21, nota 1.
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noastră (Văratic) şi toţi fii defunctului preot, fraţi ai acestui băet, sunt
preoţi şi diaconi la noi, destinşi prin talentul de voce şi buni bisericoşi pe
care considerente suntem chiar datoare de a proteja şi pe acest copil care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, aseminea doreşte a se prepara pentru preot.
Încă odată, respectuos Vă rugăm Prea Sfinte! Faceţi milă de a-l
primi şi dacă s-ar putea intern, pe de o parte fiind lipsit de mijloace, iar pe
de altă parte ca să nu i se zădărnicească timpul afară şi a fi mai de aproape
privegheat.
Avem vie speranţa Prea Sfinte că veţi avea bunătate a ne răspunde
dacă se poate a fi primit şi cu ce condiţii.
Vă sărutăm mâinile cu tot respectul, rugându-vă a binecuvânta.
A Prea Sfinţiei Voastre întru totul supuse
E. Vârnav, E. Negri
1880, ianuar 1
M-rea Văratic
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f.11fv
XXXVIII
Narcis Creţulescu către episcopul Melchisedec
1880, ianuar 1/13, Iaşi
M-rea St. Sava
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne!
Cu cel mai adânc respect Vă rog ca să binevoiţi a primi sincerile
mele felicitări şi oraţii pentru toate sfintele şi mântuitoarele sărbători
pentru Anul Nou şi pentru Botezul Domnului.
Binevoiţi, Vă rog, a primi rugăciunile ce fac eu către milostivul
D[umne]zeu ca să trăiţi ani mulţi şi fericiţi pe pământ, să fiţi spre folosul
Bisericii, a clerului şi a naţiei române, iar când vă veţi mântui către
Domnul să nu uitaţi şi pe al Înalt Preasfinţiei Voastre prea plecat şi întru
totul supus fiu sufletesc
Protosing. Narcis Creţulescu105
Înalt Prea Sfinţitului Episcop D.D. Melchisedec de Roman, la Roman
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 24

105
Protosinghelul Narcis Creţulescu va adresa tradiţionalele urări
episcopului Melchisedec şi cu ocazia sărbătorilor pascale ale anului 1880, vezi
scrisoarea expediată la 19 aprilie 1880, de la Seminarul din Huşi, păstrată la SJAN
Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 73.
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XXXIX
Vasile Mandinescu către episcopul Melchisedec
Roman, 1880, fevruar 9
Sărut mâinile Preasânţite Stăpâne,
Vestea despre încetarea din viaţă a Preasfinţitului Atanasie106 ne-a
întristat foarte mult. Se vede că nu i-a mai fost cu putinţă a suporta
supărările ce de un timp se grămădiră asupra capului său.
D[umne]zeu s-l ierte şi să-l odihnească! Acum el a aflat uşurare
multă iar clericilor nemulţumiţi de păstoria sa li s-a prezentat ocazia a
proba prin cuvântul lor dacă ei merită dragostea ori certarea păstorului
lor.
Acasă avem sănătate şi pace. În eparhie nu este nimic deosebit.
Alaltăieri a murit canonicul (?) Doboş. Am cercetat la seminariu pentru
seminaristul de la Putna, pentru care stărue Dl. Străjeriu şi am aflat că a
fost corigent în clasa a II-a, s-a dus la Buzău unde a fost promovat în clasa
a III-a, dar se vede că a făcut un fals în biletul său la conturi: a pus 6 în loc
de 2 – 76 (carea trebuie s-o corecteze). Eu i-am făcut observarea cuvenită şi
i-am zis să se ducă la Buzău. Mandatul şi banii pe ianuarie i-am primit.
Eri şi alaltăeri am avut ger de 16 gr[ade]; acum este moale.
Preasfinţitul Valerian face pregătire pentru rachiu: a dat să dreagă
căldarea şi are să pună să facă cuptorul.
Dl. Alexandru Gr. Şuţu v-a hărăzit şi expediat o carte „Istoria lui
Herodot”107 tradusă şi adnotată de el.
Vă doresc sănătate şi sărutându-vă mâinile rămân,
Al Preasânţiei Voastre preaplecat şi supus serv,
B. Mandinescu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 38fv-39fv
XL
Eugeniea Negri către episcopul Melchisedec
Înalt Prea Sfinte Stăpâne!

106

Este vorba despre episcopul Atanasie Stoenescu (1815-9 februarie
1880), locţiitor de episcop la Roman între 1864-1865 şi episcop titular la aceeaşi
eparhie între 1865-1868; în 1868 trece ca episcop la Râmnic, unde va rămâne până
la moarte, vezi Mircea Păcurariu, „Listele cronologice”, p. 500; Idem, Dicţionarul
teologilor, p. 423.
107
Este vorba despre lucrarea Istoria lui Herodot, cartea a IV-a, tradusă şi
adnotată de Alexandru Gr. Şutu (1837-1895), publicată la Iaşi, în 1879.
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Destule lipse şi nevoi au aste trei M-ri: Neamţul, Văraticul şi
Agapia. Toate s-au răbdat cu abnegaţiune şi resemnare, astăzi, însă, a
devenit durerea insuportabilă şi rănile invindecabile.
Ne-am încredinţat că voiesc a suprima cu desăvârşire cheltueala
arhondaricului ce şi până acum nu au fost decât 1500 franci pe an, deşi nu
era suficient, dar făceam toate iconomiile posibile şi la [diverse]
împrejurări puneam casa mea la dispoziţie pentru prestigiul moral al casei,
al ţării şi al guvernului. Ce vor deveni atuncea monasterile? Ce vom face cu
lumea care vine necontenit, vara mai cu [de]osebire, când mulţi vin pentru
rugăciuni cu credinţa ca să-şi vindece durerile şi [să-şi] realizeze cererile;
putem la asemenea persoane închide uşa? Cum să mai fie case de oaspeţi
dacă se va închide uşa Bisericei? Unde dar mai va fi limanul celor
înviforaţi? Unde prestigiul religiunei, carităţei şi umanităţei?
Astfel cu multă durere şi cu adânc respect aducem la cunoştiinţa
Prea Sfinţiei Voastre rugându-vă cu lacrimi în numele M. Stariţei şi a tot
soborul să binevoiţi a ne susţine cu ajutorul puternicului Dumnezeu, care
singur e adevărul şi dreptatea şi pe care umilit, împreună cu tot soborul, cu
lacrimi îl rugăm să vă ajute şi protejeze în tot pasul ce veţi face.
Avem cea mai vie credinţă în părinteasca Prea Sfinţiei Voastre
protecţie,
A Înalt Prea Sfinţiei Voastre întru tot plecată şi supusă,
Eugeniea Negri
1880, fevruar 13
M-rea Văratic
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 42fv-43
XLI
Mitropolitul Calinic Miclescu către episcopul Melchisedec
Bucureşti, 4 mai 1880
Iubitorului de D[umne]zeu fratelui Episcop de Roman, D. D. Melchisedec
Relativ la informaţiunile ce le aveţi Prea Sfinţia Voastră că
Departamentul de Culte ar fi voit să mute Conservatorul muzical în localul
S[fân]tului Sinod şi să disposede şi de locuinţele Prea Sânţiţilor Episcopi şi
de ale Părintelui îngrijitor al S[fin]tei Biserici S[fân]tul Dimitrie, vin a vă
răspunde că în adevăr Departamentul se pare a fi avut acest scop, pe care
însă nu şi l-a putut îndeplini, fiindcă în urma ordinului ce am dat de a nu se
deschide acele camere, Departamentul n-a mai pus nicio stăruinţă de a face
acea mutare, ceva mai mult încă; ducându-se directorul nostru la
Departament spre a vorbi în această afacere, i se răspunde că acolo nu se
ştie nimic despre aceste disposiţiuni şi că probă despre aceasta este că
Departamentul n-a deschis nici o corespondenţă oficială; aşadar, din toate
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acestea este lesne de văzut că s-au făcut numai o încercare care, însă, nu a
reuşit.
Astfel dar fiind lucrurile nu mai este necesară de făcut vreo
protestaţie la M.S.R. Domnitorul sau la Dl. Brătianu, la care aş fi apelat
numaidecât dacă Departamentul ar fi insistat ca acea mutare să se facă.
Trimiţând Prea Sânţiei Voastre frăţeştile noastre îmbrăţişări,
Râmân al Prea Sânţiei Voastre în Christos frate,
Calinic mitr[opolit]
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 106fv-107
XLII
Gavriil Musicescu către episcopul Melchisedec
Prea Sânţite Stăpâne!
În ajunul plecării mele cu familia la M-rea Agapia, am primit o
scrisoare de la P[ărinte]le Stamatin, prin care mă invită să trimit 4
exemplare din Liturg. Sf. Ioan Chrisostom acomodate la serviciul arhieresc,
prelucrată de mine pentru Prea Sânţia Voastră. A doua zi am dispus a se
trimite două exemplare ce-mi mai rămăsese. Sper că le-aţi primit.
Eri am primit o scrisoare din Iaşi prin care mă înştiinţează că
Preasânţia Voastră aţi fost în Iaşi şi că aţi avut bunavoinţă a trimite după
mine.
Mă grăbesc dară a Vă adresa această scrisoare rugându-Vă ca, de
aveţi trebuinţă de serviciul meu, respectuos Vă rog binevoiţi a dispune de el,
căci oricând sunt la disposiţiunea Preasânţiei Voastre.
În mănastire am de gând să stau până pe la 6 august. Maica stariţă
m-a rugat să mă ocup puţin de cântăreţele mănăstirei, ceea ce şi fac de la 8
a curentei.
Aştept cu nerăbdare ordinile Preasânţiei voastre,
Rămân al Preasânţiei Voastre, prea supus şi devotat fiu
duhovnicesc,
G. Musicescu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 131fv-132
XLIII
D. A. Sturdza108 către episcopul Melchisedec
108
După câte se pare, din corespondenţa lui Dimitrie A. Sturdza au fost
editate, până acum, scrisorile primite de la marele om politic Petre Mavrogheni
(1819-1887), vezi Victor Slăvescu, „Corespondenţa Petre Mavrogheni-D. A.
Sturdza. Treisprezece scrisori din 1860-1863”, extras din Revista istorică română,
vol. XI-XII (1941-1942), Bucureşti, 1943, p. 9-33; acelaşi Victor Slăvescu a editat
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Prea Sfinţite Părinte,
Vă rog să-mi daţi voie să Vă recomand pe locuitorii din satul
Liţca109, o cotună a Miclăuşenilor110, care doresc a aduce un preot în satul
lor din eparhia Sfintei Mitropolii de Iaşi. Binevoiţi a le da povăţuirea şi
binecuvântarea Prea Sfinţiei Voastre. Acest sat este compus din oameni
foarte buni, muncitori, cu rânduială şi religioşi şi nu veţi semăna semânţa în
pământul neroditor.
Sărut cu adânc respect şi cu cea mai devotată iubire mâna
Preasfinţiei Voastre, rugându-vă să-mi păstraţi arhipăstoreasca Voastră
bunăvoinţă.
Al Prea Sfinţiei Voastre devotat fiu sufletesc,
D. Sturdza
Miclăuşeni, în 25 august 1880
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 15/1880, f. 126
şi Corespondenţa lui Ion Ghica cu Dimitrie Sturdza (1860-1880), Bucureşti, 1936
apud Mihaela Violeta Damean, op. cit, p. 179.
109
Satul Liţca a ieşit în 1910 din componenţa comunei Miclăuşeni, trecând
din punct de vedere administrativ în alcătuirea comunei Doljeşti. Ulterior (în 1931)
se contopeşte cu Doljeştii, vezi Costin Merişca, Castelul Miclăuşeni în cultura
română, Iaşi, Editura Cronica, 1996, p. 67.
110
La Miclăuşeni s-a aflat moşia şi castelul Sturdzeştilor, acesta din urmă
construit între 1880-1904, pe locul vechiului conac boieresc, acolo unde s-a născut
D. A. Sturdza; o prezetare a castelului, domeniului, bibliotecii* şi bisericii**
(devenită din 1947 mănăstire) de la Miclăuşeni poate fi găsită în lucrarea protos.
Cleopa Constantin Nicanor, Miclăuşeni: istorie, prezent şi perspectivă, Iaşi, Editura
Trinitas, 2007 (menţionăm că la p. I, fig. 3, acolo unde este redată imaginea uricului
din 1472, dăruit de Ştefan cel Mare Stanei, fiica vornicului Miclăuş, dintr-o eroare
(survenită poate în tipografie), imaginea uricului este inversată, astfel încât peceţile
documentului sunt aşezate în partea de sus a imaginii, ca şi cum acestea ar dechide
actul în cauză).
*
Privitor la această bibliotecă, a se vedea articolul semnat de Costin
Merişca, „Biblioteca miclăuşeană”, în Cercetări istorice, serie nouă, XI, 1980, p.
617-620, de unde extragem următoarea informaţie: „În vara anului 1883, episcopul
Melchisedec cercetează timp de 6 zile biblioteca de la Miclăuşeni, oprindu-se la
cărţile şi manuscrisele cele mai interesante pentru istoria ţării şi limbii noastre,
descriindu-le şi transcriind şi însemnările găsite pe filele acestora. Cărţile şi chiar
unele manuscrise menţionate de Melchisedec care nu figurează însă între donaţiile
lui D. A. Sturdza către Academie, înseamnă, probabil, că s-au pierdut odată cu
risipirea bibliotecii de la Miclăuşeni, în 1944” (Ibidem, p. 618).
**
Date despre biserica de la Miclăuşeni şi pomelnicul acesteia se găsesc în
studiul aceluiaşi istoric – Costin Merişca, vezi „Pomelnicul sturzesc al Bisericii din
Miclăuşeni”, în Arhiva Genealogică, an III (VIII), nr. 1-2/1996, p. 179-192.
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XLIV
Academia Română către episcopul Melchisedec
Academia Română
No. 1022
Bucuresci, 1881 ianuarie 2
Prea Sânte!
La publicaţiunea de concursuri pentru premiile Heliade Rădulescu,
Lazăr şi Marele premiu Năsturel, ce sunt a se decerne de Academia
Română în sesiunea generală a acestui an, au răspuns 12 concurenţi,
trimiţând la cancelaria Academiei, până la termenul regulamentar, 31
decembrie 1880, câte 12 exemplare din scrierile lor.
Alăturata listă vă va arata numele autorilor şi titul publicaţiunilor
presintate111; iar cu poşta de astăzi s-a transmis câte un exemplar dintrînsele la adresa d-voastră, care faceţi parte din Comisiunea însărcinată a
studia aceste publicaţii şi a prezenta rapoartele sale asupra lor la viitoarea
sesiune.
Invenţiunea de sub nr. 12 presintată la premiile Lazăr, fiind în
manuscrise şi într-un singur exemplariu, nu s-a putut trimite, râmânând a se
va da în studiu unui singur membru.
Primiţi, Vă rog, Prea Sânte, încredinţarea deosebitei mele
consideraţiuni,
Secretar general,
Hasdeu112
Prea Sânţiei Sale,
Episcopului Melchisedec, membru al Academiei
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 34
XLV
V. A. Urechia către episcopul Melchisedec

111

Lista se află anexată scrisorii editate aici, vezi SJAN Iaşi, colecţia
Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 35fv.
112
Semnătura secretarului general al Academiei României care semnează
scrisoarea de la 2 ianuarie 1881 trimisă episcopul Melchisedec pare să fie cea a lui
B. P. Hasdeu (1838-1907), membru titular al Societăţii Academice Române (13
septembrie 1877) şi vicepreşedinte al Academiei Române (18 martie 1885-5 aprilie
1886; 28 martie 1887-16 aprilie 1888; 1 aprilie 1889-1 aprilie 1892) (Dorina N.
Rusu, op. cit., p. 373-374). Cu toate acestea, la data menţionată, funcţia de secretar
general al înaltului for academic era asigurată de Al. Odobescu (1834-1895),
membru titular al Societăţii Academice Române (10 septembrie 1870) şi secretar
general al Academiei Române (2 iulie 1879-2 aprilie 1881) (Ibidem, p. 601, 934).
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Academia Română
No. 1666
Bucureşti, 1882, august 26
Domnule coleg,
Dl. Fericeanu, profesor al gimnaziului român din Braşov, înaintând
Academiei câte 12 exemplare din opera Ds. Logica (Braşov, 1881113),
pentru concursul la premiul Năsturel Herescu de 400 de lei şi Heliade
Rădulescu de 500 de lei ce se vor decerna de Academie în sesiunea anului
viitor, am onoarea, Domnule coleg, a vă transmite câte un exemplar din
această carte, rugându-vă a o examina şi dimpreună cu colegii Dv., N.
Ionescu, P.S. Aurelian, Dr. I.Felix şi Gr. Ştefănescu, care compun această
comisie, să binevoiţi a ne raporta despre valoarea literară şi ştiinţifică a
acestei opere la viitoarea sesiune generală.
Primiţi, Vă rog, Domnule coleg, asigurarea prea deosebitei mele
consideraţiuni,
Secretar general al Academiei,
V. A. Urechia
Domniei Sale, P.S.S. părintelui Melchisedec
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 48
XLVI
Mitropolitul Iosif Naniescu către episcopul Melchisedec
Iaşi, 1883 aprilie în 3 zile
Cu cea în Hristos frăţească dragoste Vă îmbrăţişez Prea Sfinţite!
Cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut să apară aici în Iaşi un ziar –
săptămânal religios, intitulat: Revista Theologică; primul număr al acestui
ziar a apărut la 25 a trecutei luni martie în ziua sărbătoarei Buneivestiri a
Maicei Domnului, şi am zis Domnilor redactori să trimită şi Frăţiei-Voastre
până la 15 exemplare în scopul de a se distribui la persoanele care ar dori
să cetească acest ziar eminamente religios. Prin aceasta, cu onoare Vă
rugăm, Prea Sfinţite, să binevoiţi a da concursul Frăţiei-Voastre de a
recomanda acest ziar persoanelor atât laice cât şi eclesiastice, care Veţi
crede de cuviinţă şi care ar dori a se prenumera ca abonaţi, binevoind a
face ca, aceia care vor primi a se abona, să se adreseze la Redacţiunea
„Revistei Theologice”, în curtea acestei Sfinte Mitropolii.
Binevoiţi, Prea Sfinţite, a primi şi cu această ocasiune ale Noastre
în Hristos frăţeşti îmbrăţişări.
Iosif Mitr. Mold.
113

Volumul lui Iosif Fericeanu a fost publicat în tipografia autorului din
Braşov, în 1881, însumând 431 pagini.
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Arh. BCU Iaşi – Arh. Melchisedec, dosarul I, nr. 15
XLVII
Ion Ghica către episcopul Melchisedec
No. 419
Prea Sfinţite Părinte,
Academia Română ieri, în prima şedinţă a sesiunei sale
extraordinare, considerându-Vă ca membru deplin al acestui Institut, m-a
însărcinat a Vă chema să luaţi parte la lucrările sale.
Subscrisul, mă grăbesc cu fericire a aduce la cunoştiinţa Prea
Sfinţiei Voastre şi a Vă ruga să binevoiţi a veni la şedinţa care va avea loc
astă seară, 24 mai, la orele 8 ½ dimineaţă.
Primiţi Prea Sfinţia Voastră asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Preşedinte,
Ion Ghica
Prea Sfinţiei Sale,
Domnului Melchisedec, Episcop de Roman
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 8/1870-1888, f. 23
XLVIII
Gavriil Musicescu către episcopul Melchisedec
Iaşi, 1884 iunie 1
Sărut mâna Prea Sânţite!
Din adâncul inimei Vă mulţumesc pentru explicaţiile ce mi-aţi dat
relativ la svetelna a II – a114. O am înţeles şi, pe cât am putut, am pus
muzica astfel cum aţi indicat. Acum iata-mă şi cu altă rugăminte: ieri în
cameră s-a votat legea gradaţiunei noastre, ca mâine poate să vie şi la
senat. Respectuos Vă rog, Prea Sânţite, binevoiţi a sprijini această lege la
votarea ei în senat. Mi-am permis să scriu şi Î.P.S. Mitropolit al Moldovei
tot în chestiunea aceasta. Şi la cine să mă adresez în cazuri grele dacă nu la
Prea Sânţia Voastră?
Sunt convins de sprijinul Prea Sânţiei Voastre şi de aceia Vă rog să
primiţi anticipat mulţumirile profesorilor Conservatorului din Iaşi însoţite
de devotamentul duhovnicescului fiu al Prea Sânţiei Voastre,
G. Musicescu
114
Musicescu face referire la o epistolă trimisă episcopului Melchisedec la
20 mai 1884, prin care cere lămuriri cu privire la svetelna a II-a, pe care o găseşte
tradusă „prea sucită”; foarte succintă, scrisoarea în cauză se păstrează la SJAN Iaşi,
colecţia Melchisedec, dosar nr. 18/1884, f. 140-141.
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SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 18/1884, f. 149fv
XLIX
Mitropolitul Iosif Naniescu către episcopul Melchisedec115

Archiepiscopul Mitropolit Moldovei şi Sucevei şi exarh al plaiurilor
Iaşi, 19 iulie 1884
Cu cea în Hristos frăţească dragoste Vă îmbrăţişez Prea Sânţite
În temeiul convorbirei ce am avut împreună, aflându-mă
subsemnatul în Roman la Frăţia Voastră, în care convorbire mi-aţi
exprimat dorinţa pentru un seminarist care ar fi terminat şapte clase cu bun
succes şi cu bună conduită, întorcându-mă acasă am cercetat cu interes
pentru un aseminea seminarist şi m-am informat cu sufletească mulţumire
că un aşa seminarist se află chiar în Roman şi chiar din Roman unde se şi
găseşte acum întors după terminarea studiilor; el se numeşte Scărlătescu
Leon, pe care mi l-au recomandat foarte bine chiar dintre profesori, atât în
privinţa studiilor cât şi în privinţa conduitei, având împreună cu aceste
două calităţi şi pe cea fizică, adică bine făcut. Prin urmare, nu rămâne
decât să cercetaţi în Roman prin protoiereul local sau prin cine veţi crede
de cuviinţă ca să-l aflaţi şi să Vă informaţi despre el şi aici în localitate. Iar
eu, îndeplindu-mi prin aceasta cu sufletească mulţumire o frăţească
îndatorire rămân
Al Frăţiei-Voastre în Hristos frate,
Iosif, mitr. Mold.
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 18/1884, f. 167fv
L
Mitropolitul Iosif Naniescu către episcopul Melchisedec
Arhiepiscopul Mitropolit Moldovei şi Sucevei şi exarh al plaiurilor
Iaşi, 27 septembrie 1884
Cu cea în Hristos frăţească dragoste Vă îmbrăţişez, Prea Sânţite
La epistola Frăţiei Voastre din 23 septembrie curent am onoarea a
Vă răspunde tot aşa precum Vă vorbeam şi prin viu grai când aţi fost la Noi
115

Legătura dintre cei doi ierarhi a fost de reciprocă preţuire; atunci când a
fost transferat de la Ismail în scaunul episcopal de la Roman, Iosif Naniescu afirma
despre noul episcop romaşcan că „este cel mai învăţat episcop al românilor”, vezi
pr. Florin Ţuscanu, „In memoriam. Episcopul Melchisedec Ştefănescu al
Romanului (1823-1892)”, în Teologie şi viaţă, serie nouă, anul X (LXXXVI), nr. 16, ianuarie-iunie 2000, p. 233; pentru relaţia dintre cei doi, vezi şi comentariile de la
nota 83.

Din corespondența inedită a episcopului Melchisedec Ștefănescu 319
aici, în Iaşi, că eu nu sunt în contra tipărirei cântărilor bisericeşti puse pe
note liniare, dar ceea ce mă preocupă pe mine cu deosebit interes şi cu
multă îngrijire este ca nu cântările noastre bisericeşti, ale Bisericei
Ortodoxe de Răsărit, după sistema melodiei orientale după care au fost
compuse ab-antiqua, începând cu Sf. Ioan Damaschin şi continuate de toţi
maeştrii musicei bisericeşti după cum s-a cântat şi se cântă până în zilele
noastre, prin transmutarea acestor cântări pe notele liniare să piardă din
natura expresiunei acestei melodii şi să ajungă în viitor a nu mai fi
recunoscute cu virtuţile şi meritele lor, ci să se pară viitorilor profani
despre cunoştiinţa acestor cântări ca [şi] cum ar fi o melodie grosolană,
necioplită şi chiar barbară, după cum am zis şi Domnului Musicescu nu
demult într-una din zilele după plecarea Frăţiei-Voastre de aici, din Iaşi.
Cu toate acestea, văzând stăruinţa Frăţiei-Voastre şi pentru a nu se
împiedica o lucrare care, cu timpul, dacă vom mai trăi noi, aceşti de astăzi,
se va putea perfecţiona şi preciza expresiunea melodiei cântărilor noastre
bisericeşti, vin a mă pronunţa şi eu alături de Frăţia-Voastră pentru
tipărirea pe notele liniare după dorinţa Frăţiei-Voastre, exprimându-mi şi
eu învoirea cu binecuvântarea acestei lucrări, implorând ajutorul lui
Dumnezeu pentru gloria numelui Său celui prea înalt şi a toate creator.
Dar o întrebare aş face: de ce oare Domnul Musicescu, Dima şi
Grigoriţă nu alătură acum la această primă ediţiune a celor opt glasuri ale
Octoihului şi a celor redigeate116 de mine, Doamne strigat-am şi Să se
îndrepteze pe câteşi opt glasurile încă de acum doi ani după cererea chiar a
Domnului Dima? Această întrebare o fac numai ca o paranteză; iar
observaţiunile mele asupra virtuţilor melodiei cântărilor noastre bisericeşti
după sistema cu care s-au cântat ele din cea mai adâncă antichitate şi până
astăzi în Biserica noastră, Prea Sânţia Voastră sunteţi cel competent să le
apreciaţi după cum merită aceste observaţiuni din partea mea şi eu sper cu
credinţă în Dumnezeu că nu voi muri până nu voi lăsa Sfintei noastre
Biserici cântările tipărite aşa cum se cuvine a fi cântate ele pe sistema
notelor după Psaltichie. Încât pentru tipărirea acum pe notele liniare
unindu-mă cu Frăţia Voastră, după cum am zis mai sus, rămân
Al Frăţiei-Voastre frate,
Iosif, Mitr. Moldovei
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 18/1884, f. 90fv-91

LI
Aron Densuşianu către episcopul Melchisedec
116

Realizate.
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Iaşi, 24 dec. 1884
Prea Sânţia Ta!
Îmi permit a Vă ruga în o cestiune literară. În „Uricariul” v. III, în
articolul ce l-aţi publicat relativ la literatura română, la pag. 105-109 citaţi
un pasagiu foarte important dintr-o carte bulgară tipărită la Buda, în
1844117. Fiindcă eu, între altele, mă ocup de scrierea istoriei limbei şi
literaturii române, din care anul acesta fac un curs la Facultatea de Litere
de aici, aş dori să consult mai de aproape această carte. Drept aceea, vă
rog binevoiţi a-mi împrumuta, dacă se poate, pe câteva zile, această operă.
Sărutându-vă dreapta, rămân al Prea Sânţiei Tale suprem serv
Ar. Densuşianu
SJAN Iaşi, colecţia Melchisedec, dosar nr. 18/1884, f. 12fv
LII
Constantin Erbiceanu către episcopul Melchisedec
Înalt Preasfinţite şi al meu iubit Părinte spiritual!
Profitând de ziua Anului Nou în care intrăm, mă grăbesc a-mi
împlini o datorie sfântă de a Vă ura, după vechea datină, din toată inima
117

Textul la care face trimitere Densuşianu, „Este oare adevărată spunerea
lui Cantemir despre alungarea literaturei române din Moldova în urma Sinodului
florentin?”, a fost publicat de „Păr. Melhisedec” în Uricaru cuprinḑĕtor de
hrisoave, firmane şi alte acte ale Moldovei din suta a XIV-a până la a XIX-a, sub
redacţia lui Theodor Codrescu, partea a treia, ediţiunea a doua de pe cea de la 1853,
Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1892, p. 109-114. Cartea solicitată poartă titlul
Ţarstvenică, fiind tipărită la Buda, în 1844; volumul cuprinde „biografia
domnitorilor Bulgariei”. Pasajul citat de Melchisedec face trimitere la o acţiune a
întemeietorului Imperiului Româno-Bulgar – Ioan Asan – care, trecând Dunărea, a
alungat pe misionarii latini din spaţiul românesc, introducând, în acest fel, limba
bulgară (slavă) în teritoriul locuit de români; privitor la acest aspect, vezi
contribuţiile extrem de interesante semnate de P. P. Panaitescu, „Originile
slavonismului cultural la români”, în Idem, Introducere la istoria culturii
româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 185-201. Răspunsul la întrebarea
formulată de Melchisedec în titlul textului său este, fără îndoială, negativ; cărturarul
român pune răspândirea aceastei informaţii greşite pe seama lui Dimitrie Cantemir*,
care a preluat şi interpretat ştiri din vechile cronici româneşti (Miron Costin).
Conform opiniei lui Melchisedec, limba slavă a pătruns în nordul Dunării în secolul
al XII-lea, odată cu creşterea teritorială a statului bulgar.
*
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere după originalul latin
de Gh. Guţu, introducere de Maria Holban, comentariu istoric de N. Stoicescu,
studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, indice de Ioana Constantinescu, cu o notă
asupra ediţiei de D. M. Pippidi, Bucureşti, Editura Academiei, 1973, p. 371-373.
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mea, cu tot respectul datorit şi sinceritatea unui fiu spiritual, de a fi sănătos
în decurgerea acestui an ca şi în alţi mulţi viitori. Dea D[umne]zeu să audă
glasul meu umilit şi să Vă conserve riguros şi activ, ca şi în timpul trecut,
spre a putea încă conduce destinele Bisericii noastre naţionale şi
progresarea ei alăturea de toate celelalte Biserici Ortodoxe.
Primiţi, Vă rog, respectuoasele mele felicitări şi urări de ziua
Anului Nou.
Al Înalt Preasfinţiilor Voastre devotat şi umilit fiu spiritual,
C. Erbiceanu
1887, decemvr. 31
Bucureşti
BCU Iaşi, Arh. Melchisedec, LXVIII – 6, f. 1
LIII
Constantin Erbiceanu către Melchisedec Ştefănescu
1888, ianuar 19
Bucureşti
Vă sărut mânile Preasfinţite!
Terminând Predicile118 lui Antim vol. I şi începând a culege
„Prefaţa”, am crezut de datorie a Vă trimite prefaţa scrisă de mine, spre a
citi şi Preasf[inţia] Voastră şi a Vă da opinia asupra ei. Dacă găsiţi că
trebuie [să] adaug ceva, Vă rog adăugaţi pe corecturi sau pe o hârtie
separată şi trimiteţi cât mai curând corecturile spre a le putea imprima.
După această prefaţă urmează biografia lui Antim şi apoi textul predicilor.
Eu am fost foarte bolnav de o nevralgie, acum sânt mai bine, de aceea n-am
putut să mă ocup de a studia toate documentele despre Antim, dar o voi face
în volumul al II-[lea], pe care Vă rog foarte mult a-l lua cu Înalt
Presf[inţia] Voastră când veţi veni la Bucureşti, în februarie.
Dacă am cam menajat pe I. Bianu, aceasta am făcut-o pentru că-i
foarte bine văzut de Dl. Sturdza şi mă tem să nu mi se facă vreo greutate în
continuarea scrierilor lui Antim.
Al Preasfinţiei Voastre prea supus şi umilit fiu spiritual,
C. Erbiceanu
BCU Iaşi, Arh. Melchisedec, LXVIII – 37, f.1-2
LIV
Gheorghe Erbiceanu către episcopul Melchisedec
118

Didahiile ţinute în Mitropolia din Bucureşti de mitropolitul Antim
Ivireanul vor vedea lumina tiparului, îngrijite de Constantin Erbiceanu, în 1888.
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1889, Decembre 24
Prea Sânţite!
Foarte mult sunt emoţionat auzind că de mult sunteţi bolnav, căci
absenţa Prea S. Voastre de la Sinod şi Senat dă a se înţelege că încă nu aţi
revenit la deplina sănătate. Cu atâta este mai trist aceast caz şi indică,
pentru cei ce au minte de priceput, că o sănătate viguroasă Vă este absolut
necesară pentru a lucra şi mai departe şi cu luminele prea S. Voastre a
dirijia afacerile Bisericei Române, cu cât şi numai prin o absenţă temporală
şi scurtă s-a făcut evident că ceilalţi membri ai sacerdoţiului român
rătăcesc pre căi străine şi nu ştiu cum să se apuce de lucrat în via
Domnului!
Propaganda iesuită întreprinzând resbel înverşunat prin gazete
contra Prea S. Voastre pare a-şi ajunge scopul şi a arăta şi celor orbi că
fără un cap înţelept şi o iniţiativă luminată Sinodul român nu este decât un
cuib de vrajbă şi o arenă de pasiuni meschine şi vide ale unor oameni
superficiali în politica creştinismului, netrebnici în ale Bisericei, ignoranţi
în ale învăţăturei şi dezbrăcaţi de orice caracter sacru şi sacerdotal.
Pre [a]cela [care] ştie a-i conduce pe câi înţelepte, din răutatea
inimei lor, nu-l vr[e]au; ear dânşii, inepţi, şovăesc de amândouă glesnele.
Şi aici se viderează119 proverbul.
Eu rog pre cel Prea Înaltul, pre Doftorul sufletelor şi al
trupurilor, să vă dăruiască curând vindecare deplină spre a putea, Pre S.
Voastră, satisface după măsura apostolică şi în modul cum însuşi ştiţi
necesităţile actuale ale Bisericei.
Vă urez de S. Sărbători disposiţiuni vesele şi îmbucurătoare
pentru toţi. Ear pentru Anul Nou viaţă lină, paşnică şi după plac.
Eu acum sunt bine, dar am fost bolnav de reumatism, iar Iulita
abea acum se ridică după o boală cumplită – plevzit – de două luni. Băeţii
bine.
Cerând binecuvântarea Prea S. Voastre, rămân fiu devotat şi la
ordine,
G. Erbiceanu120
119

Adeverește.
Gheorghe Erbiceanu era fratele lui Constantin Erbiceanu, vezi
Veniamin Pocitan Ploeşteanu, Melchisedec ca membru al Sfântului Sinod, p. 45
(Observare). Privitor la acest frate al său, Constantin Erbiceanu scria în memoriile
sale: „pe la 1844, am fost dat la şcoala săteană din Sârca, unde era de mai înainte
fratele meu mai mare, Gheorghe Erbiceanu, fost profesor de limba greacă la
Seminarul Veniamin şi mort la 1899. El îşi făcuse studiile secondare la Seminariu şi
cele universitare la Atena”, vezi Constantin Erbiceanu, Viața mea, p. 8.
120
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P.S. Ce să fie? Am visat: păre[a] că prea S. Voastră, faţă fiind şi
fratele Prea S. Voastre, V-aţi apucat a croi o casă de călugăr. Aţi plănuit
două odăi late, sala, apoi aţi mai cotrupit localitatea unui rus şi a unui
român, încât s-a constituit un acoperământ pătrat pe câţiva stâlpi, fără
păreţi. Toate acestea pe un timp ploios şi pe un teren tinos. Deodată se
presintă I. Brăteanu şi zice: toate bune, dar chestiunea rusului se va resolva
mai greu; între acestea terenul se uscasă ear eu am zis: de-acum aveţi loc
îndeajuns.
BCU Iaşi, Arh. Melchisedec, IV, 32, f. 1, 2, 3

