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Abstract

Our study presents, based on the published speeches and works and also on

unpublished manuscripts, the conceptions of the hierarch Iosif Naniescu, regar-

ding the fundamental role of the religious education in the Romanian society of

his time. As a professor and the Director of The Main Religious College (Semi-

nary) in Bucharest, he has underlined the importance of the educational process

and of the responsibility of the courses and lectures of history and religion. He

has emphasized upon the essential need of keeping and not abolishing the reli-

gious courses, institutions and schools in the society.
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„Prea Sân]ite, Cu plec\ciune-]i serutu prea sântiei téle drépta

mân\. Pré Sân]ite, anului acesta am trecut `n clasa I primar\ [i

am mare necesitate de c\r]i [i de ve[minte […] nu-am alt\ spe-

ran]\ de câtu la pré Sân]ia ta, c\ci tata are copii mul]i [i de aceea

nu me póte sub]ine.”1

Iosif Naniescu, personalitate de seam\ a vie]ii religioase [i cultu-

rale române[ti din veacul al XIX-lea, s-a bucurat de aten]ia teolo-

gilor [i a istoricilor, deopotriv\, care i-au dedicat interesante studii [i

lucr\ri2, prin care s-a eviden]iat `n special activitatea sa desf\[urat\ `n

1 Scrisoare primit\ de Iosif Naniescu, p\strat\ la Biblioteca Academiei Române

(`n continuare BAR), Manuscrise-Carte rar\, Arhiva lui Iosif Naniescu, VI varia 1,

f. 250.
2 F\r\ a ne propune o enumerare exhaustiv\ a lucr\rilor dedicate lui Iosif Na-

niescu, amintim câteva, dintre cele mai reprezentative: Protos. V. Vasilache, Iosif Na-

niescu, str\lucit mitropolit al Moldovei, Tiparul Sfintei M\n\stiri Neam]u, 1940, 203 p;
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calitate de ierarh, ca episcop de Arge[ [i, ulterior, de mitropolit al

Moldovei. Iosif Naniescu, n\scut [i educat `ntr-un mediu profund

religios3, a ajuns, `n 1873, episcop de Arge[4, pentru ca, doi ani mai

târziu, s\ fie ales mitropolit al Moldovei5.

 ~n cele ce urmeaz\ dorim s\ punem `n lumin\, pe baza izvoa-

relor edite [i inedite, câteva aspecte legate de activitatea didactic\

[i cultural\ `n care a fost implicat `ntre 1864 [i 1872, a[adar `nainte de

a urca treapta arhieriei. Dup\ ce de]inuse st\re]ia unor importante

m\n\stiri muntene, precum {erb\ne[ti-Morunglav din Vâlcea (1849)

sau S\rindar din Bucure[ti (1863)6, Iosif Naniescu s-a dedicat vie]ii

didactice, predând Religie [i Istorie la Colegiile „Gheorghe Laz\r”

(1864-1866) [i „Matei Basarab” (1866-1873), la {coala Normal\ (1867-

1873) [i la Seminarul Central din Bucure[ti, al c\rui director a fost

`n 1870-1871. Iosif Naniescu a fost ales, pe 1 iulie 1870, director al

Seminarului Central din Bucure[ti, func]ie pe care a de]inut-o pân\

`n 1871, `n prim\vara anului urm\tor fiind numit arhiereu titular

pentru scaunul din Mira Lichiei. ~nc\ din 1866, el era men]ionat prin-

tre profesorii acestei institu]ii de `nv\]\mânt, unde preda Istoria7. 

2 P. G. Cocora, Documente pentru biografia Mitropolitului Iosif Naniescu, `n „Mitro-

polia Moldovei [i Sucevei” (`n continuare MMS), XXXVI, 1960, nr. 1-2, pp. 92-99;

Idem, Mitropolitul Iosif Naniescu [i Buz\ul, `n „Glasul Bisericii” (`n continuare GB),

XXVII, 1968, nr. 7-8, pp. 806-812; P. Costinescu, F. Marinescu, Cartea româneasc\

veche din Biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu, `n MMS, L, 1974, nr. 1-2, pp. 63-81.
3 Tat\l s\u, Anania Mihalache, a fost preot, iar dup\ moartea acestuia, so]ia sa,

Theodosia, mama viitorului mitropolit, s-a c\lug\rit, sub numele de Fevronia. Iosif

Naniescu este crescut de unchiul s\u, ieromonahul Teofilact de la M\n\stirea Fru-

moasa, din Basarabia.
4 Vezi Pr. N. {erb\nescu, Episcopii Arge[ului, `n „Mitropolia Olteniei” (`n con-

tinuare MO), XVII, 1965, nr. 7-8, pp. 616-617.
5 ~n timpul p\storirii sale, s-a terminat construc]ia catedralei mitropolitane din

Ia[i, care fusese `nceput\ de Veniamin Costache [i s-au restaurat unele biserici [i m\-

n\stiri, precum „Sfin]ii Trei Ierarhi” [i „Sfântul Nicolae Domnesc” din Ia[i. Vezi: Pr. prof.

dr. M. P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Bucure[ti, EIBMBOR,

1997, pp. 161-162.
6 Dup\ d\râmarea M\n\stirii S\rindar, Iosif Naniescu a sus]inut cu putere re-

facerea ei, pronun]ând `n acest sens [i un discurs `n Senat, `n care sublinia ve-

chimea [i importan]a acestui loca[ de cult. Vezi discursul `n „Biserica Ortodox\

Român\” (`n continuare BOR), XXI, 1897, nr. 1, pp. 206-217.
7 Pentru mai multe detalii, a se vedea St. C\linescu, D.G. Boroianu, Istoria Se-

minarului Central din Bucuresci, de la `nceput pân\ la instalarea `n localul seu

propriu, Tipografia Editoare Dacia, Iliescu, Grossu, Ia[i, 1904, pp. 125-126.

Pr. G.
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Din scrierile, coresponden]a [i cuvânt\rile lui Naniescu, edite sau

inedite, ies la iveal\ cu claritate concep]iile ierarhului român referi-

toare la rolul [colii [i la misiunea clericilor `n societate, la importan]a

pred\rii religiei `n [coli, precum [i la necesitatea p\str\rii valorilor

na]ionale [i cre[tine, tradi]ionale. Importan]a discursurilor ierarhului,

`n acest sens, este cu atât mai mare, cu cât societatea româneasc\

a secolului al XIX-lea a trecut prin numeroase transform\ri. Iosif

Naniescu, care a tr\it `n 1828-19028, a fost martorul unor evenimente [i

perioade dintre cele mai importante, dar [i mai fr\mântate din istoria

modern\ a românilor, precum perioada domniilor regulamentare

(1834-1848), Revolu]ia de la 1848, domniile instalate prin Conven]ia

de la Balta-Liman, Unirea Principatelor (1859) [i domnia lui Ale-

xandru Ioan Cuza, cu reformele aplicate `n multiple aspecte ale vie]ii

sociale, inclusiv `n `nv\]\mânt. De asemenea, ierarhul a fost contem-

poran R\zboiului de Independen]\ (1877), prin care România [i-a

cucerit pe câmpul de lupt\ independen]a9, recunoscut\ `n plan inter-

na]ional prin Congresul de Pace de la Berlin, din 187810, din timpul

domniei lui Carol I.

Transform\rile care au avut loc `n urma acestor evenimente nu

au fost doar de ordin politico-institu]ional, ci [i social [i cultural, im-

plicând, `n mod firesc [i `nv\]\mântul. Dac\ anumite m\suri fuseser\

luate `n acest plan dup\ 1848, când s-a pus accent pe dezvoltarea

[colilor s\te[ti [i `mbun\t\]irea programei de `nv\]\mânt, `n [colile

de stat, dar [i `n cele particulare11 un salt deosebit s-a `nregistrat `n

timpul lui Alexandru Ioan Cuza, odat\ cu adoptarea Legii instruc-

]iunii publice, pe 25 noiembrie/7 decembrie 1864, care a introdus

8 Pr. prof. dr. M. P\curariu, op. cit., p. 161.
9 }\rile Române au p\strat din secolul al XV-lea pân\ la cucerirea indepen-

den]ei statutul de state tributare `n raport cu Imperiul Otoman. Pentru aceste as-

pecte, vezi M. Maxim, }\rile Române [i ~nalta Poart\. Cadrul juridic al rela]iilor

româno-otomane `n evul mediu, Bucure[ti, 1993. Vezi [i: N. Ad\niloaie, România

independent\, `n Istoria românilor, vol. VII, tom. I, Editura Enciclopedic\, Bucu-

re[ti, 2003, pp. 633-699.
10 Independen]a României, câ[tigat\ pe câmpul de lupt\, a fost recunoscut\,

cu anumite condi]ii, de Germania, Austria, Fran]a, Marea Britanie, Rusia, Italia [i

Turcia, `n cadrul Tratatului de Pace de la Berlin, `n 1878. Vezi Documente privind

istoria României. R\zboiul pentru independen]\ (`n continuare DIR, Independen]a),

vol. IV, Bucure[ti, 1954, pp. 374-390.
11 D. Berindei, Dezvoltarea cultural\ `n perioada 1848-1878, `n Istoria româ-

nilor, vol. VII, t. I, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 2003, pp. 813-824.
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obligativitatea [i gratuitatea [colar\, unificând [i modernizând sis-

temul de `nv\]\mânt12.

~n contextul atâtor transform\ri, ierarhul a st\ruit prin predicile

[i scrierile sale asupra importantei misiuni care revine clerului, asu-

pra necesit\]ii p\str\rii neschimbate a adev\ratelor valori ortodoxe [i

na]ionale, specifice poporului român. Semnificativ\ `n acest sens

este cuvântarea ]inut\ de Iosif Naniescu pe 20 mai 1891, cu ocazia

punerii pietrei de temelie pentru noua cl\dire a Seminarului Ve-

niamin, mutat de mitropolit de la Socola, la Ia[i. Atr\gând aten]ia

asupra vechimii cre[tinismului românesc, ierarhul arat\ c\ aici, `n

}\rile Române, s-a p\strat credin]a ortodox\, iar m\n\stirile au fost

cele dintâi [coli, clericii fiind, de fapt, primii dasc\li: „}erile noastre

române[ti de la `nceput au fost cre[tin ortodoxe, putem dzice c\ chiar

coloni[tii Romani au venit cu cre[tinismul `n Dacia, unde s-a `nte-

meiat [i s-a predicat timp de acum aproape 2000 de ani. De când

]erile noastre Române s-au organisat `n domniate [i `nc\ domniate

cre[tin ortodoxe, Domnitorii no[tri români au fost zelo[i de-a `nte-

meia credin]ele religioase, fondând Biserici [i Monastiri”13. Autorul

continu\, ar\tând c\: „{i pe când `nc\ nu era cu putin]\ a se `nfiin]a

[cóle sistematice, Biserica era [cóla nóstr\ românésc\; aici `n pridvorul

Bisericei se `nve]a carte româneasc\ [i `nve]\torii erau clericii, servi-

torii biserice[ti, carii `n pridvorul bisericei `nve]au carte românésc\

pe fiii poporului românesc. De aceea [i pân\ ast\dzi, clericii no[tri

români pórt\ numirea de dasc\lul Bisericei [i adev\ra]ii români au

luat ca maxim\ cuvintele: {cóla [i Biserica sau Biserica [i {cóla”14.

Ierarhul `ndemna apoi pe elevii Seminarului de la Ia[i s\ fie sili-

tori, pentru a putea fi de folos poporului român, p\strând dogmele

a[a cum le-au primit de la str\buni, f\r\ a fi atra[i de diferitele noi

12 Ibidem, p. 819. Vezi [i C.C. Giurescu, Via]a [i opera lui Cuza Vod\, Editura

{tiin]ific\, Bucure[ti, 1966, p. 311. Pentru regulamente [i decrete referitoare la `n-

v\]\mânt, vezi [i N. Ad\niloaie, Istoria `nv\]\mântului primar (1859-1918), Editura

Cris Book Universal, Bucure[ti, 1998, 409 p; Gh. Pârnu]\, Istoria `nv\]\mântului

[i gândirea pedagogic\ din }ara Româneasc\ `n secolele XVIII-XIX, Editura Di-

dactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1971.
13 Scurt\ cuventare dzis\ de I.P. Sfin]itul Mitropolit al Moldovei [i Sucevei D.D.

Iosif Naniescu `n dziua de 20 Maiu anul 1891, cu ocasiunea punerei pietrei

fundamentale la noul edificiu al Seminarului Veniamin, ce se construe[te acum

din nou lâng\ Mitropolie `n Ia[i, Tipografia C\r]ilor Biserice[ti Bucure[ti, 1893, p. 19.
14 Ibidem, p. 20.
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curente filosofice, care au ap\rut `n ultima vreme, str\ine de adev\-

rata credin]\: „Iar voi, tineri Seminari[ti, s\ ve sili]i din tót\ inima la

studiile religioase, care ve vor fi folositóre [i voue `n via]\ [i prin care

ve]i putea [i voi s\ fi]i folositori poporului Român `n cariera biseri-

césc\, `n cariera predic\rei cuventului lui Dumnezeu […]. S\ nu da]i

aten]ie [i s\ nu ve lua]i dupe pretinsele idei filosofice din dziua de

ast\zi, care nu sunt altceva de cât idei materialiste, idei mai mult spe-

culative [i nestatornice [i pe care un alt curent nou viind, le schimb\,

le preface [i le mut\ […]. S\ fi]i statornici `n credin]ele [i `n respectul

sfintei nóstre Religiuni, cu preceptele [i dogmele ce ea ne `nva]\, a[a

cum le-am mo[tenit de la p\rin]ii no[tri, de la mo[ii [i str\mo[ii no[tri,

`mpreun\ cu obiceiurile nóstre na]ionale str\mo[e[ti”15.

Insistând asupra pericolului ideilor filosofice moderne, care neag\

credin]a, ierarhul, pentru a fi mai bine `n]eles de elevi, compar\ filo-

sofia antic\ cu cea modern\, dând dovad\ de erudi]ie [i de o bun\

cunoa[tere a istoriei, materie pe care a [i predat-o `n trecut, `n peri-

oada activit\]ii sale didactice: „Filosofia `n Antichitate tot se `ntâlnea

cu Dumnezeu, tot g\sea pe Dumnezeu `n cuget\rile sale, cu deose-

bire `ns\ c\ mul]imea sistemelor filosofice a dat na[tere mul]imei

zeit\]ilor (politeismului). Filosofia din dzilele nóstre `ns\ este mai

preten]iós\ [i mai `ndr\sné]\: nu vrea s\ recunósc\ pe Dumnezeu

nici chiar `n operele Sale care ne `nconjór\ [i ne d\ via]\. Nu vrea s\

cread\ un Dumnezeu a tot putin]e, prea `n]elept [i preabun, dar `n loc

de acestea, aceast\ pretins\ filosofie de ast\zi `ndumnezee[te materia

[i pretinde a `ndumnezei [i pe `nsu[i omul, punându-l `n locul lui

Dumnezeu”16.

Subliniind c\ „Religia [i Biserica nu este [i nu póte fi `n contra [ti-

in]ei, a adev\ratei [tiin]e, care luminéz\ mintea `mpreun\ cu morala,

care forméz\ inima pentru fapte bune [i generóse, ci c\ Biserica tot-

déuna combate ideile cele r\t\cite, destr\b\late [i v\t\m\tóre moralei

sociale, care `mpiedic\ adev\rata cultur\ a omului, ca fiin]\ intelec-

tual\ [i ra]ional\”17, ierarhul `ndeamn\ pe seminari[ti s\ p\streze cre-

din]a ortodox\, care nu respinge preg\tirea intelectual\ [i [tiin]a, ci

fere[te pe om de r\t\cire. Mitropolitul Moldovei comb\tea astfel ideile

materialiste, care-[i f\cuser\ apari]ia la mijlocul secolului al XIX-lea [i

15 Ibidem, p. 21-22.
16 Ibidem, pp. 18-19.
17 Ibidem, p. 19.
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la care o parte dintre intelectualii români, mai ales cei care studiau

`n Occident, aveau acces. Respingerea acestor idei materialiste care

p\trunseser\ `n societatea româneasc\ a venit nu doar din partea cle-

ricilor, ci [i din partea oamenilor de [tiin]\, a profesorilor care au orga-

nizat, `n primii ani ai veacului urm\tor, prelegeri [i conferin]e de com-

batere a acestora, prelegeri ]inute `n foruri `nalte ale `nv\]\mântului

românesc.

Importan]a [colilor pentru societatea româneasc\ [i misiunea `nalt\

ce revine clericilor sunt expuse de Iosif Naniescu `ntr-o lucrare de-

dicat\ istoricului seminariilor din România, tip\rit\ `n 189318. ~n]ele-

gând „marea importan]\ a acestor [cóle, mai ales pentru societatea

nóstr\ român\ cre[tin\ ortodox\”19, ierarhul precizeaz\ c\ menirea

clerului `n societate este „de a `nv\]a pe poporul cre[tin, atât prin

cuvent, cât [i prin fapte morale cuvióse”20 [i de a sluji, ceea ce im-

plic\ o bun\ preg\tire a lor, deopotriv\ religioas\ [i laic\: „El (clerul)

neap\rat trebue preg\tit pentru acestea `n [cóle speciale, care sunt

Seminariile, `n care s\ `nve]e nu numai [tiin]ele religióse [i cele `nalte

teologice, dar `nc\ tot odat\ s\ primeasc\ [i educa]iunea `n scopul

misiunei pentru care este destinat a `mbr\]i[a, s\ se formeze adic\

astfel, pentru a fi dupe cuventul Mântuitorului din Sânta Evan-

ghelie «lumina lumei [i sarea p\mentului», spre a face [i a `nve]a”21.

Pe 3 septembrie 1870, `n cuvântul rostit cu ocazia `nceperii

anului [colar la Seminarul Central din Bucure[ti, Iosif Naniescu, ca

director al acestei institu]ii, se adresa elevilor, st\ruind asupra bunei

preg\tiri care se a[teapt\ de la ei, de c\tre Biseric\ [i societate, deo-

potriv\: „Tineri [colar Seminarisci, voi care v\ preg\ti]i a fi viitori

candida]i ai clerului românu cultivatu `n spiritul Evangheliei, `n spi-

ritul Bisericei Ortodoxe […] nu uita]i nici un minutu c\ toate faptele,

toate vorbele, toate mi[c\rile voastre trebue s\ fie dirijate [i caracte-

risate prin cugetarea [i practica moralit\]ii, piet\]ii [i modestiei […].
}ara a[teapt\ de la voi pe cet\]enii cei buni, Biserica a[teapt\ pe

preo]ii s\i cei lumina]i, pe Apostolii Evangheliei lui Hristos Cel

18 I. Naniescu, Istoricul pe scurt al `nceputului seminariilor `n România, atât `n

Moldova cât [i `n }ara Româneasc\ propriu-zis\ sau Vechea Valahie (`n con-

tinuare Istoricul seminariilor), Bucure[ti, Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, 1893, 9 p.
19 Ibidem, p. 3.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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adev\ratu; guvernul cheltuesce pentru voi `n speran]a acestor re-

sultate dorite; sili]i-v\ dar a corespunde la aceast\ a[teptare, la acést\

dorin]\”22.

Rezult\ clar din aceste cuvinte concep]ia ierarhului despre necesi-

tatea instruirii clerului, pentru a putea sluji [i predica. Interesant este

c\ Naniescu pune accent nu doar pe cuno[tin]ele religioase, ci [i pe

cele laice, deopotriv\ folositoare pentru cultivarea omului, c\ci, a[a

cum precizase cu doar doi ani `nainte `n fa]a seminari[tilor de la Ia[i,

religia nu este `mpotriva adev\ratei [tiin]e, ci doar a curentelor d\u-

n\toare, atunci când acestea se ivesc. {i `ntr-adev\r, studiile de la

seminarii includeau religia, dar [i materiile laice. De pild\, programa

de `nv\]\mânt de la Seminarul Central din Bucure[ti, pentru anul 1864,

prevedea studierea limbii române, a limbilor clasice (greac\ [i latin\), a

unei limbi moderne (franceza), a istoriei [i geografiei, matematicii,

a [tiin]elor naturale, a unor no]iuni de medicin\, a filosofiei, cali-

grafiei, desenului, precum [i a religiei [i muzicii, atât cea coral\, cât

[i cea psaltic\, bisericeasc\23. Materia era structurat\ pe mai mul]i ani

de `nv\]\mânt [i era predat\ de profesori specializa]i.

~nsu[i Naniescu a dat dovad\ de o `nalt\ preg\tire [i erudi]ie,

c\ci lucr\rile [i cuvânt\rile sale sunt argumentate cu exemple din is-

toria antic\ [i medieval\, româneasc\ [i universal\, din filosofie, din

istoria dreptului, fiind `mbog\]ite cu citate din literatur\, redate `n

limbile francez\, greac\ [i latin\. De asemenea, din scrierile sale re-

zult\ c\ era la curent cu noile idei propagate `n Occident, pe care,

sim]indu-le v\t\m\toare, le combate, dar [i cu activitatea legislativ\

intern\, `n care s-a implicat spre ap\rarea clerului. Referitor la pre-

g\tirea sa intelectual\, ne amintim, de exemplu, de discursul ]inut se-

minari[tilor de la Ia[i, c\rora le vorbea despre vechimea cre[tinismului

`n spa]iul românesc, despre sprijinul acordat Bisericii de domni, `n pe-

rioada medieval\, dar [i despre incursiunea sa `n istoria filosofiei,

antice [i moderne. Alte dovezi puternice ale erudi]iei sale sunt vizi-

bile `n discursul pronun]at de Naniescu `n Senat24, `n 1893, `n cadrul

22 Biblioteca Academiei Române (`n continuare BAR), Manuscrise-Carte Rar\,

Arhiva Iosif Naniescu, I ms-acte 88-110, f. 297.
23 St. C\linescu, D.G. Boroianu, op. cit., pp. 115-124.
24 Discursul pronun]at de I.P.S. Mitropolit al Moldovei [i Sucevei, D.D. Iosif

Naniescu, `n [edin]ele din 13 [i 14 aprilie 1893, `n cestiunea proiectului de lege

intitulat pentru `mbun\t\]irea soartei clerului mirean (`n continuare Discursul),

Bucure[ti, Tipografia C\r]ilor Biserice[ti, 1893, 30 p.
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[edin]elor care analizau proiectul de lege pentru `mbun\t\]irea st\rii

clerului de mir.

Aici apeleaz\ la exemple din literatur\ [i chiar nu ezit\ s\ recite

poezii `n [edin]ele Senatului, atunci când acestea exemplificau mai

bine ce avea el de spus. De pild\, nefiind de acord cu o anumit\ form\

a proiectului de lege, care nu `mbun\t\]ea `n profunzime soarta

clerului de mir, ci doar afirma acest fapt, ierarhul recit\ o poezie a lui

Grigore Alexandrescu, care ironiza „`mbun\t\]irile rele”25. Argumen-

tele sale sunt sus]inute cu exemple din istorie, din istoria Bisericii [i

intercalate de citate [i maxime din literatura clasic\, greac\ [i latin\.

Din discursul s\u se vede `ntâi c\ a studiat cu aten]ie proiectul de

lege, observând c\ acesta nu este ceea ce pare a fi, ci a fost intitulat

`n mod gre[it „despre `mbun\t\]irea st\rii clerului”26, pentru a i se da

o aparen]\ pl\cut\, `n realitate el con]inând anumite clauze care nu

favorizau Biserica. F\r\ a se `mpotrivi unor m\suri cu adev\rat bune

pentru cler, ierarhul contest\ doar acele decizii care se `ndep\rtau de

tradi]ia Bisericii, fiind atent s\ nu se schimbe nimic din sfintele ca-

noane. Ierarhul pune deci accent pe tradi]ie, pe sinoade [i pe ca-

noane, fiind `mpotriva unor inova]ii ce vin `n contradic]ie cu acestea.

Incursiunile sale `n istoria cre[tinismului demonstreaz\ buna sa pre-

g\tire, pe de o parte, dar [i dragostea fa]\ de tradi]ia Bisericii, pe de

alt\ parte.

Ridicându-se `mpotriva desfiin]\rii seminariilor, ierarhul amintea

c\: „Cel dintâi seminar a fost cel din Socola, `nfiin]at de nemuritorul,

marele Veniamin Costache, Mitropolitul Moldovei, la anul 1804 […]
ele sunt singurele [coli române[ti `n cari fii poporul român `nvé]a

carte românésc\ [i `nvé]a [i religiunea. Desfiin]ând seminariile, face]i

o mare gre[él\, un adev\rat atentat la na]ionalite”27. Pericolul era

enorm, `ntrez\rit de ierarh, `n a se `nmul]i religiile str\ine poporului

român, predate `n nou-`nfiin]atele [coli str\ine: „Atâtea [cóle streine,

atâtea confesiuni de religiuni str\ine sunt care-[i `nfiin]eaz\ [cóle

[i func]ioneaz\ [i prospereaz\”28. 

25 Ibidem, pp. 8-9.
26 „Acest titlu de `mbun\t\]ire a sórtei clerului este numai un lustru, dar nimic

`n realitate”. Ibidem, p. 7.
27 Ibidem, p. 29.
28 Ibidem, p. 27.
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Con[tient c\ „religiunea este temelia Statului”29, ierarhul cerea

respectarea tradi]iilor [i canoanelor, f\r\ a se permite inova]ii, mai ales

`n practica numirii [i alegerii preo]ilor, sub influen]a gândirii secu-

larizate a vremii. ~n acest sens, ierarhul preciza: „~n proectul de lege,

D. Ministru mai spune c\ d-sa s\ alég\ pe preo]i, iar episcopul numai

s\-i recomande; pe protopop asemenea, pentru c\ a[a ar fi `n Transil-

vania sau Bucovina. Apoi, D-lor, sufer\ compara]iune situa]iunea

bisericei nóstre ortodoxe de aici de la noi, din România liber\ [i

independent\, cu ceea ce exist\ `n Transilvania, sub domina]iunea

unui ném strein de na]ionalitate [i de religiune?”30.

Ierarhul cerea plata clerului, „Clerul trebue dar sus]inut, clerului

trebue s\ i se fac\ léf\ [i guvernul e dator s\-i fac\”31, mai ales acum,

dup\ secularizarea averilor m\n\stire[ti: „Acum `ns\, s-au luat ave-

rile monastire[ti. R\sculatu-s-au clerul [i c\lug\rii? Nu. Pentru c\ clerul

nostru este na]ional, este român [i nu póte s\ simt\ decât ca român”32.

Ierarhul `[i `ncheie cuvântarea din Senat pe un ton solemn: „Res-

pecta]i Biserica cu a[ez\mintele ei canonice, cari exprim\ adeverul

absolut [i etern! Respecta]i seminariile [i nu le desfiin]a]i, c\ci sunt

singurele [cóle române[ti biserice[ti pentru fiii poporului român

ortodox!”33.

~n mai multe rânduri `n discursurile sale, Naniescu subliniaz\ le-

g\tura strâns\ dintre cler [i na]iune [i responsabilitatea preo]ilor

nu doar fa]\ de biseric\, ci [i fa]\ de societate `n ansamblul ei. De

pild\, `n cuvântul rostit pe 30 ianuarie 1871, ca director al Semina-

rului Central din Bucure[ti, Iosif Naniescu spunea elevilor: „Clerul

Bisericii ortodoxe al r\s\ritului [i `n parte Clerul Bisericei române

niciodat\ n-a fost separat de na]iune, n-a format o cast\ deosebit\

de restul na]iunii, ca `n occident, ci totu deauna a fost identificatu cu

na]iunea sa. Clerul ortodox nu este o institu]ie separat\ de na]iune,

cu scopuri particulare de cast\, ci este o institu]iune pentru un scop

comun, general, de a servi umanitatea `ntreag\ `n numele lui D-zeu,

prin propagarea adev\rului absolut dat omului prin Dumnezeiasca re-

vela]iune [i care se coprinde `n Sfânta Scriptur\. Clerul este servitorul

29 Ibidem, p. 11.
30 Ibidem, pp. 23-24.
31 Ibidem, p. 25.
32 Ibidem, p. 25.
33 Ibidem, p. 30.
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Altarului lui D-zeu [i allu Patrii. Acésta este misiunea clerului, a pre-

dica Evanghelia p\cii [i a dragostei [i pentru acest scop sunt instituite

seminariile, de a preg\ti, adic\, pe ace[ti apostoli `n spiritul adev\-

rului absolut [i etern”34.

Interesul ierarhului pentru domenii diferite ale cunoa[terii se ob-

serv\ [i din bogata sa bibliotec\, cu c\r]i tip\rite35, dar [i manuscrise,

pe care acesta a d\ruit-o Academiei Române36, `mbog\]ind astfel, `n

mod substan]ial, patrimoniul acestei institu]ii. Exemplarele donate sunt

c\r]i teologice, de liturgic\, dogmatic\, literatur\ monahal\ sau apo-

logetic\, dar [i manuscrise de istorie, medicin\, muzic\, literatur\,

gramatic\ [i matematic\. Pentru a exemplifica, amintim câteva dintre

manuscrisele care au apar]inut `naltului ierarh [i care, `n prezent, pot fi

consultate la Sec]ia de Manuscrise-Carte Rar\ a Bibliotecii Academiei

Române. Aici, `ntre lucr\rile teologice care au apar]inut lui Naniescu,

g\sim scrierile monahale ale lui Grigore Sinaitul, p\strate `ntr-un ma-

nuscris din veacul al XVIII-lea37; liturghiere38 din aceea[i perioad\,

omilii39, numeroase miscelanee teologice din secolele XVIII-XIX40,

cu `nv\]\turi ale Sfin]ilor P\rin]i. ~ntâlnim, totodat\, [i Psaltirea `n

versuri a lui Dosoftei41 [i multe psaltichii42. Dintre lucr\rile laice men-

]ion\m mai multe tratate de istorie43, o gramatic\ româneasc\ din

veacul al XVIII-lea, miscelanee de literatur\ cult\44 [i popular\45, dar

34 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu, I ms-acte, 88-110, ff. 321-323.
35 P. Costinescu, F. Marinescu, op. cit., pp. 63-81.
36 V. Dudu, Mitropolitul Moldovei Iosif II Naniescu [i Academia Român\, Ti-

pografia Alexandru }erek, Ia[i, 1941, 8 p.
37 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Manuscrisul românesc (`n continuare ms. rom.)

1610. Vezi [i: G. {trempel, Catalogul manuscriselor române[ti, 4 vol., Editura {tiin-

]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1978-1992.
38 BAR, Ms. rom. 1809.
39 BAR, Ms. rom. 2870, din secolul al XIX-lea, con]inând omilii la a patra du-

minic\ a Marelui Post.
40 BAR, Ms. rom. 1604, datând din veacul al XIX-lea, Ms. rom. 1597, din se-

colul anterior, sau Ms. rom. 1568.
41 BAR, Ms. rom. 543.
42 BAR, Ms. rom. 1743.
43 BAR, Ms. rom. 1702 sau Ms. rom. 1498.
44 BAR, Ms. rom. 2910, datând de la `nceputul secolului al XIX-lea [i con]inând

piese de teatru.
45 BAR, Ms. rom. 2944 din 1829, un miscelaneu de literatur\ popular\.
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[i lucr\ri cu re]ete medicale [i farmaceutice46, precum [i manu-

scrise de geometrie47.

~ntre manuscrisele care au apar]inut lui Naniescu `ntâlnim mai

multe psaltichii, c\r]i de muzic\ bisericeasc\, pe care acesta le pre-

]uia, c\ci, a[a cum ne amintim din scrierile sale referitoare la istoria

seminariilor din România48, elevii erau datori s\-[i `nsu[easc\ bine

cânt\rile biserice[ti, care de]ineau un loc important [i `n programa

de `nv\]\mânt a vremii. Preocuparea ierarhului pentru muzic\ a

fost o constant\ a vie]ii sale. El a pus accent pe importan]a studierii

muzicii `n seminarii [i a sprijinit diferi]i muzicieni ai timpului s\u.

Edificatoare, `n acest sens, este coresponden]a lui Iosif Naniescu cu

Gavriil Musicescu, din care rezult\ ajutorul dat de ierarh acestuia din

urm\, pentru `ntre]inerea corului s\u [i pentru tip\rirea partiturilor49.

Tot la Biblioteca Academiei Române se p\streaz\ [i manuscrisul

românesc 176950, care con]ine caiete de [coal\ ale lui Iosif Naniescu.

Manuscrisul a apar]inut bibliotecii ierarhului [i a fost donat Acade-

miei Române `n 1894. Textul este scris `n limba român\, dar cu ca-

ractere chirilice, specifice veacului al XIX-lea. Datat `n 1841, acesta

pare a fi din vremea studierii viitorului ierarh la Colegiul „Sfântul

Sava” din Bucure[ti, unde a `nv\]at `ntre 1840 [i 184751.

Sunt notate, `n primele circa o suta de file52, date ale unui curs

de istorie universal\, pentru ca apoi s\ se continue cu elemente de

cronologie aplicat\. Interesant este modul de predare al istoriei, care

nu `ncepe direct cu o `n[iruire evenimen]ial\, ci clarific\ mai `ntâi

câteva concepte de baz\. Astfel, se precizeaz\, `nc\ de la `nceput,

folosul ce se trage din studierea istoriei universale, apoi se enumer\

izvoarele pe baza c\rora aceasta se poate studia. Sunt amintite, de

asemenea, [i câteva dintre cele mai importante [tiin]e auxiliare, ca de

pild\ Genealogia, Heraldica și Sfragistica. Se trece, ulterior, la preci-

z\ri metodologice [i la o `mp\r]ire pe perioade a evenimentelor.

46 BAR, Ms. rom. 1599 din 1854.
47 BAR, Ms. rom. 2494 din secolul al XIX-lea, cu elemente de geometrie.
48 I. Naniescu, Istoricul seminariilor…, p. 4.
49 Vezi Pr. prof. Gh. Moisescu, Coresponden]a lui Gavriil Musicescu cu Mitro-

politul Moldovei Iosif Naniescu, `n BOR, XC, 1972, nr. 9-10, pp. 1039-1051. 
50 BAR, Ms. rom. 1769, descris de G. {trempel, op. cit., vol. II, 1983, p. 57.
51 Pr. N. {erb\nescu, op. cit., p. 617.
52 BAR, Ms. rom. 1769, ff. 1-109.
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Partea a doua a manuscrisului53, redând elemente de cronologie

aplicat\, are, la rândul ei, o bucat\ introductiv\, de explicare a unor

no]iuni, apoi se puncteaz\ câteva evenimente din istoria universal\,

dar [i româneasc\. Interesant este c\ se `mbin\ date de istorie laic\

cu cele ale istoriei biserice[ti, dup\ modelul cronicilor bizantine [i

române[ti, care, `ntr-o lume mai pu]in secularizat\ decât cea de ast\zi,

nu desp\r]eau cele dou\ domenii, ci `ncadrau [i explicau istoria lumii

`n [i prin istoria bisericeasc\.

Dorim s\ semnal\m, `n mod deosebit, un catalog al Liceului

„Matei Basarab” din Bucure[ti, cuprinzând notele la Religie, din anii

1866-1872, acordate de Iosif Naniescu, profesor `n acea vreme. P\s-

trat tot la Biblioteca Academiei Române54, manuscrisul dezv\luie

aten]ia acordat\ de ierarh acestei activit\]i de predare. Sunt notate cu

grij\ notele ob]inute de elevi, `n diferite sesiuni [i la diferite moduri de

evaluare. Astfel, se puncta o „aplica]iune”, o lucrare scris\ [i un stu-

diu. De asemenea, erau contabilizate [i absen]ele, precum [i nota la

purtare. 

Din analiza rezultatelor, se observ\ seriozitatea cu care ierarhul

`n]elegea s\ preg\teasc\ pe elevi, c\rora nu le acorda numai note

mari, ci [i mai mici, dup\ caz. Lu\m ca exemplu situa]ia lui Ioan

Vl\doianu, elev `n clasa a treia de gimnaziu `n anul [colar 1866-

186755. Afl\m c\ `n sesiunea din aprilie a luat 9 la aplica]iune, 10 la

lucrarea scris\ [i studiu [i 8 la purtare. ~n mai, acela[i elev a ob-

]inut la acelea[i evalu\ri notele 9, 10, 10 [i respectiv 8, pentru ca `n

sesiunea din iunie s\ aib\ 10, atât la lucrarea scris\, cât [i la studiu.

Cu totul alta este situa]ia unui coleg al s\u din aceea[i perioad\,

anume Nicolae Davidescu, care a ob]inut note mai mici, respectiv

5, 7, 5 [i 8, `n sesiunea din aprilie, apoi 6, 7, 6, 8 `n mai, când a

avut [i patru absen]e, iar `n iunie, la lucrarea scris\ [i studiu a luat

7 [i respectiv 556. Un caz aparte este acela al lui Nicolae Braciu, care

a ob]inut la studiu 4 `n decembrie, aceea[i not\ `n ianuarie, 3 `n

iulie [i 1 `n august, când probabil a fost prins copiind. Sesiz\m astfel

corectitudinea profesorului, care nu `ng\duia furtul, fie el chiar mas-

cat sub forma copierii la examene. Atitudinea dreapt\ a lui Iosif

53 BAR, Ms. rom. 1769, ff. 126-150.
54 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, A. 530.
55 BAR, A. 530, f. 17.
56 BAR, A. 530, f. 17.
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Naniescu, pe care o descoperim aici, `n activitatea de predare, o

observ\m [i `n activitatea lui pastoral\, unde cu duritate demasca si-

monia, vinderea darului preo]iei pe bani. Ne amintim, `n acest sens,

de discursul57 s\u din Senat, `n 1893. 

Seriozitatea studiilor de la Liceul „Matei Basarab” este dovedit\,

pe de o parte, de manualele utilizate pentru predare, dar [i de ce-

lelalte c\r]i aflate `n biblioteca liceului, pe de alt\ parte. ~n primul

caz, acela al manualelor folosite, punct\m câteva dintre ele, a[a cum

apar dintr-o list\ din coresponden]a liceului, p\strat\, `n prezent, la

Serviciul Municipiului Bucure[ti al Arhivelor Na]ionale. Afl\m, astfel, c\

se preda Chimia dup\ cursul lui D.C. Istrati, Fizica lui P. Poni, Logica

dup\ scrierile lui T. Maiorescu. Se `nv\]au, de asemenea, Geologie, Mi-

neralogie, Gramatic\ [i Sintax\ român\, Caligrafie, dar [i no]iuni de

Istoria Vechiului Testament, predate dup\ lucr\rile lui D. St\nescu,

Istoria Noului Testament, Istoria Bisericii Cre[tine, Dogmele Bisericii,

Morala [i Explicarea Evangheliei58. 

Amintim [i câteva dintre c\r]ile didactice donate de celebra Li-

br\rie Hachette din Paris Liceului „Matei Basarab”, notate pe o list\

din coresponden]a aceleia[i institu]ii de `nv\]\mânt, din 1869. Aici

g\sim lucr\ri de Aritmetic\, Trigonometrie, Chimie, Mecanic\, Zoo-

logie, Istorie [i Literatur\ ale unor renumite personalit\]i59. Prin

urmare, Liceul „Matei Basarab”60, la care o vreme a predat [i Iosif Na-

niescu, era unul dintre cele mai importante foruri de `nv\]\mânt din

România timpului, cu profesori specializa]i [i program\ diversifi-

cat\ de studiu, având leg\turi, a[a cum se vede, cu foruri culturale

pariziene.

Din numeroasele scrisori inedite, provenind din arhiva personal\

a prelatului, conservat\ actualmente la Biblioteca Academiei Ro-

mâne, iese la iveal\ o alt\ latur\ a activit\]ii lui Naniescu, legat\ tot

de `nv\]\mânt, anume sprijinirea cu bani, c\r]i sau haine a unor per-

soane care nu se puteau `ntre]ine [i care `[i doreau s\ se `nscrie la

seminarii. Red\m `n continuare câteva fragmente din scrisorile

57 Discursul, p. 26.
58 Serviciul Municipiului Bucure[ti al Arhivelor Na]ionale (`n continuare SMBAN),

Fond Liceul Matei Basarab, dosar 383 / 1895-1896, ff. 3-5.
59 SMBAN, Fond Liceul Matei Basarab, dosar 311/1869, f. 15.
60 Liceul „Matei Basarab” s-a `nfiin]at `n 1860 ca gimnaziu, func]ionând `n lo-

calul de la „Sfântul Sava”, iar `n 1865 a fost transformat `n liceu. 
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primite de ierarh, cu solicit\ri de ajutor sau cu mul]umiri adresate

pentru sprijinul acordat. Se observ\, pe baza acestor scrisori, bun\-

tatea [i milostenia care-l caracterizau pe ierarh, calit\]i subliniate

de cei ajuta]i [i care reveneau cu scrisori de mul]umire.

De pild\, pe 20 noiembrie 1874, I.P. Demetrescu `i scria ierarhului:

„Prea Sân]ite, Cu plec\ciune-]i serutu prea sântiei téle drépta mân\.

Pré Sân]ite, anului acesta am trecut `n clasa I primar\ [i am mare

necesitate de c\r]i [i de ve[minte […] nu am alt\ speran]\ de câtu

la pré Sân]ia ta, c\ci tata are copii mul]i [i de aceea nu me póte

sub]ine”61.

Pe 31 mai 1876, G. Negrea `i scria lui Iosif Naniescu: „Acum, ve-

zindu-mi slabe mijloacele pentru a putea urma messeria, din cauz\

c\ parintele meu e serman […] mi-am pus `ntâi speran]a `n D-zeu

[i al doilea, `n Prea Sfin]ia Vóstr\, pentru a cere unu ajutoriu, de a

putea intra la Socola [i a mai studia `nc\ 4 clase, pentru a putea

dobândi dreptul de preo]ie”62.

Pe 1 mai 1882, ierarhul primea de la Pr. Panait Collescu o im-

presionant\ scrisoare de mul]umire, din care reiese c\ ajutorul de

care se bucurase din partea ierarhului venise `n repetate rânduri asu-

pra sa, nu doar o dat\: „~nalt Prea Sân]ite St\pâne, Frumoasele calit\]i

ce trebue s\ posede respectiv (fa]\) de cei suferinzi [i `ntrista]i unu

`naltu demnitar al Bisericii lui Christos, le-a]i manifestat `n fapt\ asu-

pra mea. Cu profound respect vin a V\ mul]umi pentru binefacerile

ce a]i rev\rsat asupra mea, de câte ori for]atu de necessitate, am

cerutu ajutorul ~nalt Prea Sân[iei Voastre. V\ mul]umesc din suflet

fiindc\ mi-a]i dat ajutoru `n timp de criz\, când nu [tiam de la cine

s\ cer ajutor. Voi p\stra cu deosebire iubirea ce trebuie s\ am c\tre

~naltu Prea Sân]ia Vostr\”63. 

~n iulie 1884, ierodiaconul Varlaam B\ileanu cerea, din Cern\u]i,

ajutor pentru a-[i pl\ti taxele pentru examenele de stat [i de docto-

rat64, iar pe 19 martie 1886, Veniamin Ni]escu solicita ajutor material

aceluia[i ierarh, dup\ ce m\rturisea c\, dintr-o neascultare fa]\ de

pova]a lui Naniescu, ajunsese `n s\r\cie: „~nalt Prea Sfin]ite St\pâne,

Regretând din suflet c\ nu am ascultat pova]a ~nalt Prea Sfin]iei

61 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 250.
62 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 316.
63 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 361.
64 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 409.
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Voastre [i din aceast\ neascultare m\ v\d asvârlit [i redus la cea mai

extrem\ lips\ aici `n Bucure[ti […]. Am r\mas f\r\ ghete [i c\m\[i

etc. Cu profund respect [i umilite lacrimi fac apel la generozitatea

~nalt Prea Sân]iei Voastre, pe care cu profunzime o rev\rsa]i asupra

multora, s\ m\ ajuta]i [i pe mine cu vreo 60 franci”65.

Emo]ionant\ [i semnificativ\ pentru dragostea cu care era `ncon-

jurat de seminari[ti este scrisoarea primit\ de Mitropolitul Moldovei,

Iosif Naniescu, cu ocazia Anului Nou, 1 ianuarie 1887, de la elevii Se-

minarului Veniamin: „~nalt Prea Sân]ite St\pâne, Noi, fii ai popo-

rului român, veni]i pentru a ne ad\pa din fântâna instruc]iunii [i

educa]iunii `n Seminarulu Veniaminu, noi tinere odrasle ale Bisericii

Române, sub a c\rui scut am crescut […] venim ast\zi, `n aceast\

frumoas\ zi a anului nou, s\ d\m tributu de recuno[tin]\ celui ce

[…] vegheaz\ zi [i noapte pentru prosperitatea Bisericii […] Inimile

nostre v\ doresc tot binele”66.

Grija fa]\ de elevii seminari[ti, precum [i disciplina din Semi-

narul Central din Bucure[ti, `n perioada când Iosif Naniescu a fost la

conducerea acestuia, se observ\ [i din câteva documente inedite,

p\strate la Biblioteca Academiei Române, `n Colec]ia Documente

Istorice. De pild\, `n ianuarie 187167, direc]iunea Seminarului Central

face plângere la Ministerul Cultelor contra antreprenorului I. Ata-

nasescu, care nu a aprovizionat [coala cu lemne `n timpul iernii [i se

cer a se lua m\suri `n acest sens, pentru achizi]ionarea de lemne. 

Pe 4 martie 187168, Iosif Naniescu, `n calitate de director al Semi-

narului Central, trimite Ministerului Cultelor [i Instruc]iunii Publice

lista bursierilor accepta]i pentru locurile vacante.

Ordinea din Seminar, prezen]a obligatorie la cursuri [i plecarea

din incint\ numai pe baz\ de aprobare sunt ilustrate de numeroa-

sele cereri adresate directorului pentru `nvoiri sau motiv\ri de absen]e,

cereri p\strate actualmente, `n original, tot `n Colec]ia Documente

Istorice a Bibliotecii Academiei Române. ~n acest sens, pe 30 ianua-

rie 187169, Iosif Naniescu era rugat s\ permit\ ie[irea din Seminar,

65 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 437.
66 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Arhiva Iosif Naniescu VI varia 1, f. 316.
67 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Documente istorice (`n continuare Doc. ist.),

MCI / 242.
68 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 240.
69 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 138.
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pentru s\rb\tori, a elevului Angelescu Daniil. Tot `n ianuarie 187170,

prim\ria comunei Manasie adeverea c\ elevii seminari[ti T. P\un [i

N. Nicolaescu nu au putut frecventa cursurile din cauza rev\rs\rii

Ialomi]ei.

~ntre actele Seminarului din aceast\ vreme, `ntâlnim [i liste cu
num\rul elevilor afla]i `n internat71, precum [i liste cu numele semi-
nari[tilor indisciplina]i72, toate acestea ilustrând aten]ia cu care era
condus\ aceast\ institu]ie de `nv\]\mânt, unde se punea accent pe
educa]ie, dar [i pe ordine, netolerându-se indisciplina. Implicându-se
`ndeaproape `n via]a de zi cu zi a elevilor, directorul f\cea regulat [i
inspec]ii, a[a cum observ\m de pild\ din procesul-verbal `ncheiat, `n
februarie 187173, de pedagogii Seminarului, cu ocazia vizitei direc-
torului `n dormitoarele copiilor.

Prin urmare, pe baza cercet\rii izvoarelor edite [i inedite, s-au con-
turat câteva aspecte ale activit\]ii culturale [i didactice ale lui Iosif
Naniescu. Acestea pun `n lumin\ preocuparea constant\ a ierarhului
de a conserva institu]iile de `nv\]\mânt religios din România, semi-
nariile, menite s\ preg\teasc\ cât mai serios pe elevi, viitori preo]i,
a c\ror misiune `n societate este deosebit de `nalt\, a[a cum preciza
prelatul `n discursurile [i lucr\rile sale. Neglijând seminariile, spunea
ierarhul, se f\cea un adev\rat atentat la na]ionalitate, c\ci, `n spiritul
tradi]iei române[ti, preo]ii au fost [i dasc\li ai poporului ortodox,
fapt ce trebuie men]inut [i ne`nl\turat sub presiunea noilor curente
filosofice atee. 

Atent la buna preg\tire intelectual\ a elevilor, ierarhul, el `nsu[i
un erudit, a manifestat o profund\ seriozitate `n activitatea sa pe-
dagogic\, nefiind deloc indulgent cu acei elevi care nu `nv\]au,
a[a cum o dovedesc notele acordate de el, `n calitate de profesor.
De[i cleric, a insistat pe o preg\tire cât mai complex\ a elevilor, mo-
tivând c\ religia nu respinge adev\rata [tiin]\, ci combate doar ideile
r\t\cite, care `mpiedic\ adev\rata cultur\. De asemenea, a sus]inut
material, cu bani, c\r]i [i haine pe acei elevi care nu aveau posibi-
litatea de a urma studiile din cauza s\r\ciei. Acest fapt este din plin
dovedit de nenum\ratele scrisori de cerere de ajutor [i de mul]umiri
adresate ierarhului, multe dintre acestea fiind inedite, p\strate `n ar-
hiva personal\.

70 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 128.
71 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 127.
72 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 66.
73 BAR, Manuscrise-Carte Rar\, Doc. ist., MCI / 141.
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Anexa I 

Seminarul Central din Bucuresci 

Anulu 1871, maiu

Domnule Ministru!

~nc\ din anul 1869, propunându-mi-se, `n mai multe rânduri, din

partea Domnului Ministru allu Cultelor [i Instruc]iunei Publice de

atunci, a m\ `ns\rcina cu Direc]iunea Seminarului Central de aici din

Bucuresci, am evitatu a accepta aceast\ onoare, pentru cuvântul foarte

simplu, `ns\, dup\ a mea credin]\, cuvântul de principiu, pe care n-am

hezitatu allu declara cu sinceritate Domnului Ministru [i care este

acesta: c\ Seminarului, `n starea `n care se afl\ ast\zi, nu este `n con-

di]iunile necesare, cum trebu<i>e neap\rat a fi un Institut de ~nv\]\-

mânt ecleziasticu, atât `n privin]a material\, câtu [i `n partea moral\

ce prive[te organisa]iunea cerut\ de scopulu Seminarului. ~n anul

trecut 1870, repetându-mi-se din nou aceea[i propunere, atâtu din

partea Onor Ministeriu, cât [i de c\tre Prea Sfin]itul Mitropolit Primatu,

cu mult\ st\ruin]\, subsemnatul, mai `ntâi am opus refuzul meu, totu

pentru acela[i cuvântu de mai sus. Dar, `n fine, bazatu pe speran]a

inspirat\ de promisiunile c\ starea lucrurilor `n privin]a Seminarului

se va `mbun\t\]i, m-am supus ca s\ fac ascultare Evanghelic\, a con-

tribui [i eu, cu micul meu serviciu, `n folosul Bisericii. Venind, dar,

la Seminar ca Director la 1 Iuliu anulu trecut 1870 (de[i eram

numit prin decretu de la 8 Iuniu), am crezut de cea mai `ntâi datorie

a mea a espune formalu starea actual\ a Seminarului [i, dup\ privi-

rile mele, am f\cut aceast\ espunere Onor Ministeriu allu Cultelor [i

Instruc]iunei Publice, prin raporturile Nr. 172, august 27 [i 178, Sep-

tembre 11 din anulu trecut [i c\tre Prea Sfin]itul Mitropolitu, prin cellu

cu Nr. 5 din 25 ianuarie anului curent, crezând c\, cu ocasiunea for-

m\rei [i rest\rei bugetului pentru anulu acesta, se va `mbun\t\]i, cellu

pu]in deocamdat\, strâmtorarea `ntre]inerei materiale, ca, cu aceasta,

s\ se poat\ târ` greutatea sugrum\toare, din toate zilele, a nutrimen-

tului elevilor [i servitorilor, pân\ va veni timpul doritu, a se regula,

`ntr-un modu definitoriu, atâtu l\rgimea [i stabilitatea localului, cât

[i organisa]iunea p\r]ii morale, `n acordu cu scopul Seminarului.
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Pân\ ast\zi `ns\ nu v\du nici o m\sur\ luat\ spre ajungerea aces-

tui scopu.

Subsemnatul sânt convins, Domnule Ministru, c\ seminarul nu

va putea prospera, ca s\ ajung\ la scopul pentru care este instituit,

a corespunde, adic\, la necesitatea sim]it\ de Biseric\ [i a satisface

dorin]ele [i a[teptarea }\rei, producând clerici `ndestul de lumina]i

[i cu moralitate Evanghelic\ solid\, pân\ când nu-[i va avea mai

`ntâi `n privin]a material\ un localu allu s\u propriu [i stabilu, care

s\ se poat\ `mbun\t\]i [i l\rgi din timpu `n timpu, `n cele ce nece-

sitatea probat\ prin esperien]a din toate zilele va reclama [i dintre

care, cea mai principal\ necesitate, este chiar lipsa unei Biserici `n\-

untru localului Seminarului, pentru eserci]iul practicu allu serviciului

divin [i allu celorlalte orândueli Biserice[ti, dup\ ritul [i tipicul Bi-

serici<i> noastre a r\s\ritului, c\ci dela esercitiul practicu allu aces-

tor lucr\ri religioase `n [coal\, atârn\ `n mare parte cultura Sem]e-

mintelor morale alle inimei [i formarea caracterului religiosu allu ele-

vilor Seminari[ti, viitori candida]i ai clerului român, cultivat `n spiritul

moralei Evanghelice, dup\ cum reclam\ Biserica ortodox\ [i totu

românul bine sim]itor [i bine cuget\tor. Iar `n privin]a moral\, ne-

cesitatea reclam\ modificarea Programei esistente pentru `nv\]\mântul

[tiin]elor, care lucrare este specialmente de competen]a [i urmeaz\

a fi [i de dreptul oamenilor Bisericii a se face. Asemenea [i alegerea

personalului didacticu, interesul instruc]iunei elevului cere ca, la ca-

zuri nepl\cute, iar\[i de autoritatea Bisericii s\ se hot\rasc\ acei pro-

fesori ab\tu]i dela datoriile loru; c\ci atunci credu c\ nu s-ar mai

`ntâmpla cazuri de acelea ca unii din profesorii laici ai Seminaru-

lui s\-[i dea libertatea a face, cu cellu mai mare despre]u, chiar [i prin

publicitate, institu]iunele religioase [i canonice alle Biserici<i>, f\r\ a

se gândi bine la consecin]ele unei astfel de urm\ri nesocotite.

~n scurtu: Seminarul s\-[i aib\ localul s\u propriu [i stabilu, cu

l\rgimea `nc\perilor cerut\ de necesit\]ile acestui Institutu; o Bise-

ric\ s\ fie `nn\untru localului, c\ci este de cea mai esen]ial\ nece-

sitate pentru educa]iunea religioas\ a elevilor clerici; Programa `n-

v\]\mântului s\ se modifice de oamenii Bisericii, carii singuri sânt cei

competen]i a cunoasce [i a sim]i necesit\]ile Bisericii; Personalul

didacticu s\ se aleag\ [i s\ se recomande de Biseric\ [i iar\[i de au-

toritatea Biserici<i>, s\ se poat\ revoca cei ab\tu]i dela datoriile

loru; suma bugetar\ pentru `ntre]inerea material\ s\ se `mbun\t\-

]easc\, c\ci cu cea `n fiin]\, de 46 bani pentru un elev [i 37 pentru
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un servitoru, foarte anevo<i>e se mai poate c\p\ta nutrimentul cellu

mai simplu, `n propor]iune cu pre]urile de ast\zi allu pânei, allu c\r-

nei [i allu tuturor legumelor; salariile servitorilor s\ se `mbun\t\-

]easc\, c\ci, cu cele `n fiin]\, foarte anevo<i>e se mai potu ]ine ser-

vitori; `n fine, un secretar copistu s\ se re`nfiin]eze, cum a fostu [i

cum este la toate Liceele, spre a se putea ]ine cu esactitate [i la Se-

minarul lucr\rile de can]elarie.

Acestea au fostu dela `nceputu privirile [i cuvintele mele asupra

st\rei actuale [i a necesit\]ilor Seminarului; a c\rora `mbun\t\]ire

am reclamat-o `ndat\ ce am venit la Seminar, cum mai susu am ar\-

tatu, dar v\du c\ circonstan]ele timpului au fostu `n desfavoarea spe-

ran]ei mele.

Pusu dar `n neputin]a de a mai continua cu func]iunea de Di-

rector allu acestui Seminar, pentru aceste cuvinte, precum [i pentru

c\ `n `nc\perile localului de ast\zi, nu am nici m\car o locuin]\ s\-

n\toas\, pentru osteneala ce a[ mai putea depune `n eserci]iul acestei

func]iuni, toate fiind pline de umezeal\, cum [i prin raportul Nr. 38

am f\cutu cunoscut Domniei Voastre, subscrisul credu c\ ori[ice sa-

crificiu din parte-mi pentru Seminar, este f\r\ de nici un folos, chiar

[i cu pierderea s\n\t\]ii mele. Prin urmare, spre `mp\carea con[ti-

in]ei mele, de a nu mi se imputa, poate cândva, c\ am `mpiedicatu

administra]iunea acestui Institutu, ce s-ar fi putut urma printr-o

alt\ persoan\, mai apt\, va rog respectuos, Domnule Ministru, s\

binevoi]i a primi [i a considera chiar acestu raportu ca Demisiune

a mea din func]iunea de Director allu Seminarului Central de aici

din Bucuresci.

Primi]i, Domnule Ministru, espresiunea `naltei mele stime ce

v\ datorezu.

                                Arh. Iosif Naniescu

Onor Ministeriu allu Cultelor [i Instruc]iunei Publice

(BAR, Manuscrise-Carte rar\, Doc. ist., MCI / 208)
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Anexa II

Seminarulu Centralu de Bucuresci

Elevii interni, Nicolae Popescu, din clasa II, [i Basiliu Constan-

tinescu, din clasa III, suntu liberi a merge acas\ la p\rin]ii sei, pe

timpul S\rb\torilor sântei ~nvieri, `n comuna Ploesci, Districtulu Pra-

hova, plasa Podgoria, fiindu obliga]i a se afla re`ntor[i `n Institutu

Seminarului la Duminica Thomei. {i, spre regul\, li s-a datu acestu

billetu din can]elaria acestu Seminar.

Director, Arhim. Iosif Naniescu

Anului 1871, Martie 16

Fii miei, Nicolae [i Vasile ispovedindu-se [i `mp\rt\[indu-se, am

subscris,

Preotu Costache Zaharia

(BAR, Manuscrise-Carte rar\, Doc. ist., MCI / 180)


