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SÂNTA MELANIA
i

TINEREŢILE MELANIEI

ffin Roma, pe colina numită Celiu, în 
^măreţul palat al Valeriilor, s’a născut
S. Melania. Cardinalul Rampolla, în fru
moasa sa lucrare asupra Sântei l), s’a 
-ostenit şi a reuşit, printr’o critică plină 
de erudiţiune să determine cronologia pri
vitoare la vieaţa Melaniei, rectificând o 
mulţime de greşeli. Din lucrarea Emi- 
nentisimului Cardinal, ştim cu siguranţă 
că S. Melania a văzut lumina zilei în 
anul 388.

I) M. Card. Rampolla del Tindaro. Santa Melania Giu- 
niore Senatrice Romana. Documenti contemporanei e note. 
Roma. Tipografia Vaticana. 1905.
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Trecuseră clar, căteva zecimi de ani, 
de când S. Constantin cel Mare declarase- 
creştinismul religie a Imperiului. Totuş 
păgânismul nu-şi pierduse încă toată pu
terea. Multe familii se credeau ţinute de 
un patriotism rău înţeles să păstreze ri
turile păgâne şi să se închine idolilor, 
din respect pentru aşa zisa lege strămo
şească. La acest pretins patriotism, con- 
tribuiă mai cu osebire faptul că în păgâ
nismul antic, oamenii găseau o amorţire- 
a acelui sentiment înăscut, care face că 
sunt excesivi de rari oamenii cari se pot 
lipsi de orice credinţă religioasă, şi sunt 
foarte mulţi cei ce se mulţumesc uşor cu 
o lege care' nu are nimic potrivnic porni
rilor ori patimilor omeneşti. Din acest 
punct de vedere păgânismul antic, cu ri
turile sale ruşinoase, cu zeificarea plăce
rilor sensuale, satisfăcea minunat mora
vurile antice şi pofta romanilor de a trăi 
în plăcere şi desfrânare. Dar pentrucă aşa 
e făcut omul, de-i este peste mână a măr- 

' turisi motivele joasnice cari îl fac să se- 
ţie ori să apuce pe o cale greşită, şi ro
manii, cari rămâneau fideli idolilor, se 
încercau să se justifice printr’un cald pa-
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triotism, printr’un naţionalism neprihă
nit, ba unii mergeau chiar să facă so
fisme, spre a dovedi că păgânismul e su
perior ca concepţiune creştinismului.

Şi se găseau naivi cari îi luau în se
rios, cari admirau caldul patriotism al 
păgânilor., cari se înduioşeau la gândul 
ca templele zeilor cărora Roma îşi da
toră existenţa şi mărirea. încep a fi de
şarte. Alţii chiar găseau că păgânismul 
e mai estetic şi mai moral, decât legea 
lui Hristos.

Iar patrioţii aceştia, esteţii şi mora
liştii, formau ceata celor ce-şi vindeau 
voturile în Senat şi în curii celor ce dau 
mai mult, pentru ca să se distreze pri
vind cum se bat gladiatorii cu fiarele 
sălbatice, şi petrecându-şi timpul prin lu
panare.

Căci eră oribilă vieaţa Romei păgâne. 
In primul secol al mântuirii, cu limbi de 
foc căzute ca din cer, Vezuviul distruse 
Herculanum şi Pompei, două orăşele care 
•se desfătau la poalele teribilului vulcan. 
Lava acoperi deodată întregul ţinut şi în- 
gropă în sânul ei dovezi de ce eră vieaţa 
romanilor vechi. Din cele ce s’au des-
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'gropat din Pompei, ne putem face o idee 
exactă de gradul de moleşire şi de desfrâu 
a celor ce stăpâneau lumea veche.

Ceeace rămâne cu adevărat minunat, 
este faptul că din mijlocul acestui popor 
închinat numai plăceriler vieţii şi ba
nului, au putut răsări atâtea mii de mu
cenici, cari cu preţiosul lor sânge spă
lară Roma de petele ce o făceau demnă 
de soarta Sodomei şi Gomorei, şi o fă
cură vrednică de a ajunge centrul şi po
doaba lumii creştine.

Se ştie, că din primele timpuri ale cre
ştinismului— chiar în zilele lui Sân Pe
tru — câţiva mădulari ai familiei impe
riale şi ai unora din cele mai ilustre fa
milii patriciane, primiră botezul. Unii 
s’au învrednicit de cinstea muceniciei, alţii 
urmând pilda lui Nicodim şi a lui Iosif 
din Arimateia, s’au mulţumit a mărtu
risi pe Iisus în taină ; şi s’au ostenit a 
îndulci, pe cât puteau, furia păgânilor per- 
secutători.

In secolul IV, familiile patriciane 
trecuseră la creştinism erau foarte 
roase. Desigur, ele erau mult mai multe 
decât cele ce rămaseră credincioase legei

cari
nume-
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strămoşeşti. Dar mulţi din aceşti creştini, 
ceruseră botezul mai mult spre a se face 
plăcuţi împăratului, decât spre a-şi mântui 
sufletele. Aceşti creştini trăiau o vieaţă 
de perpetuă transacţiune, între credinţa 
mărturisită şi moravurile moştenite.

Dacă ar fi biruit tendinţa acestor creş
tini din tactică politică, creştinismul ar 
fi încetat de mult de a mai fi religia 
mântuirii şi a înfrânării. Deci, spre a 
pune capăt acestor tendinţe, Pronia mână 
la Roma pe S. Ieronim, pe ascetul acela 
care, prin asprimea vieţei sale, prin vi- 

. goarea talentului şi prin puterea înţelep
ciunii sale, ridică o furtună de care azi 
cu greu ne putem face o idee exactă.

Matroanele romane, la glasul lui, pă
răseau palaturile strălucite, desbrăcau ve
stmintele de porfiră şi vison, se îmbrăcau 
în haine grosolane de lână şi se încuiau 
în chilii sărăcăcioase, ca prin smerenie 
şi înfrânare să dobândească vieaţa de veci, 
singur şi cel mai scump dar al omenirii.

Melania eră ultima odraslă a unui neam 
trecut nu tocmai de mult la creştinism, 
dar care îmbrăţişase credinţa în sinceri
tatea inimei. Pe atunci însă nu eră rar
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să găseşti în aceeaş familie creştini evla- 
vioşi, călugări îmbunătăţiţi, alături de 
păgâni îndârjiţi, apărători ai credinţei 
strămoşeşti, de preoţi slujitori ai idolilor. 
Cum vom vedea mai departe, chiar S. Me
lania a avut rude printre păgâni. Cu 
timpul aveau să dispară şi aceste ultime 
rămăşiţe ale păgânismului. Erau să se 
convingă toţi, că nu este o lege strămo
şească vrednică de respect care să fie 
protivnică voinţei ziditorului făptuiri ; şi 
că cea mai mare bucurie ce putem face 
străbunilor este să ne plecăm genunchii 
înaintea celui ce a spânzurat pământul 
pe ape, mărturisind credinţa întemeiată 
de- El.

Cum am spus mainainte, familia Vă
lenilor eră creştină. Tatăl Melaniei, eră 
Senatorul Publicola, iar mama ei se numea 
Albina. Valerii se trăgeau din Valeriu Pu
blicola, cel ce împreună cu Brutus fură 
cei dintâiu consuli aleşi după detronarea 
ultimului rege. Neamul Vălenilor eră 
unul din cele mai vechi şi din cele mai 
strălucite din aristocraţia romană. Bunicul 
Melaniei, Valeriu Maxim, fusese în timpul 
său un bărbat de seamă. Intre anii 361
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şi 363, el ocupase înaltele funcţiuni de 
Prefect al Romei. Soţia acestui Valeriu 
Maxim, fii vestita Melanie, Antonia Me
lania sau Cuvioasa Melania cea bătrână, 
cum îi zic istoricii bisericeşti. De origine 
spaniolă, bogată şi nobilă, Melania cea 
bătrână era fiica Consulului Antoniu Mar
celin.

Bunica Melaniei noastre, fii una din 
matroanele romane care se pătrunse mai 
bine de nevoia unei vieţi ascetice. Tâ
nără— abia de două-zeci şi douide ani — 
ea rămase văduvă. Plină de zel duhov
nicesc, doritoare a-şi petrece văduvia în 
călugărie, ea iasă pe unicul ei fiu, Pu- 
blicola, în grija tutorilor ; şi porni în Pa
lestina, la S. Mormânt. întreg Orientul, 
Egiptul şi Palestina, răsunară în laude 
pentru milosteniile, ostenelile şi posturile 
Melaniei. Fire combativă, Meianiaiăparte, 
cu tot focul sângelui spaniol, la luptele 
teologice ale monahilor orientali. Prie
tenia ei pentru Rufin, o face să-l susţie 
în diferendele ce acesta avù cu S. le- 
ronim. In chestia aceaste Melania fii chiar 
nedreaptă cu S. Ieronim. Faptul acesta 
îndeamnă pe bolandişti, să pue la îndoială
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că ar fi ea Cuvioasa Melania, a cărei ador- 
cinsteşte Biserica la 8 Iunie.

Dacă ne gândim însă că Antonia Me
lania, a nutrit trei zile cinci mii de că
lugări urmăriţi de arianul împărat Va- 
lens, că însoţise în Palestina pe cei sur
ghiuniţi de arieni, că-i ajutase, îi îngri
jise şi îi apărase cu autoritatea ce-i dă 
faţă de cinovnieii împărăteşti, calitatea de 
senatoreasă, văduvă a Prefectului Romei ; 
dacă ne aducem aminte că a trăit în 
chilia ei din muntele Măslinilor, încon
jurată de călugăriţele pe care le îndemna 
la post şi rugăciune, dând pilda postu
rilor şi înfrânărilor celor mai straşnice ; 
dacă mai punem în cumpănă respectul şi 
prietenia ce-i arăta S. Paulin din Nola ; 
apoi suntem în drept a socoti că tot pe 
Antonia Melania o cinsteşte Biserica la 
8 Iunie. Zicem aceasta, cu atât mai mult 
că clacă excludem pe Ctitora Mănăstirii 
din Betleem, nici nu mai ştim cine este 
acea Cuvioasă Melania.

Oricum ar fi însă, respectul cu care se 
vorbea la Roma de Antonia Melania, faima 
faptelor sale, trebuiră să influenţeze 
tânăra ei nepoţică, care îi purtă numele

mire o

pe
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şi care mai târziu, avea să întreacă prin* 
strălucirea cuvioşiei sale pe ilustra ei 
bunică.

Buni şi pioşi creştini erau şi părinţii 
Melaniei. Publicola, Pretor încă din cea 
mai fragedă tinereţe, fii mai târziu Con
sular l) în Campania şi Protector al Be- 
neventului. Prin moartea fraţilor săi, el 
deveni singurul moştenitor al Val er ii lor 
Maximi şi astfel cel mai bogat membru 
al Senatului. Crescut în legea creştină 
din copilărie, el ţinii să lege prietenie cu 
marii ierarhi ce străluciră în veacul IV. 
Este cunoscută corespondenţa ce între
ţinea cu S. Augustin, Episcopul Iponei. 
Cu toate acestea, Publicola nu reuşise a 
dispreţui cu totul cele lumeşti ; el ţinea 
mult la nobleţă neamului său şi înţelegea 
a trăi potrivit rangului său social. Căsă
torit cu Albina, descendentă a Ceionilorv 
o altă ilustră familie aristocratică ; în casa 
lor se trăia în lux şi bogăţie, aşa cum 
trăiau patricianii din timpul acela. In pa
latul Valeriilor, pe muntele Celiu, printre

1) Consulari se numeau, în secolul IV, guvernatorii acelor 
provincii, care altădată fuseseră cârmuite de proconsuli.
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bronzuri de tot felul, în odăi pardosite 
marmură preţioasă şi căptuşite cu mă- 

tasurile cele mai scumpe, foiau mii de 
robi şi slugile care erau nelipsite în curtea 
unui senator roman. La marginea havu
zurilor, ce ţâşneau apa rece adusă din 
vârful munţilor, şi la umbra palmierilor 
sădiţi de strămoşi ; printre lămâi şi porto
cali, Albina îşi petrecea zilele, când făcând 
broderii elegante în mijlocul lucrătoa
relor îndemânatice, când stând de vorbă 
•cu matroane de seama ei. Iar Publicola, 
mare iubitor de haine frumoase şi de 
■controverse teologice, adesea îşi ospăta 
•colegii din senat cu mese ce ţineau cea
iuri întregi şi costau parale multe. Alte 
ori discută cu aprindere chestii bisericeşti 
•cu câte un episcop venit în Roma, de 
prin ţările unde avea el proprietăţi în
tinse şi pe care îl uimea prin bogăţia 
bibliotecii sale.

Mândru de strălucirea familiei sale, bi- 
.zuindu-se pe faptul că fiica lui eră 
mai avută romană, Publicola se osteni ca 
Melania să întreacă pe copilele de vârsta 
■ei, nu numai prin nobleţă şi prin bogăţie, 
dar şi prin eleganţă şi înţelepciune. Şease-

cu

cea
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zeci de slujnice, nu aveau altă treabă decât 
a îngriji de ultimul vlăstar al Vălenilor 
Maximi. Care, îi coseau rochii croite din 
stofele cele mai scumpe, aduse din Indii 
şi de pe unde nu gândeai ; care, se oste
neau să dea părului Melaniei culoarea 
cea mai frumoasă, ungându-1 cu uleiuri 
cumpărate cu bani mulţi din Asia Mi
noră. Unele îi făceau rufe subţiri, altele 
o spălau cu parfumuri preţioase, altele îi 
pieptănau părul cu măestrie neîntrecută 
de nimeni în Roma. Giuvaergiii din Ar
menia şi din Persia, vindeau lui Publi- 
cola, pentru Melania, diademele cele mai 
frumoase, braţuletele cele mai scumpe.

Grămătici iscusiţi o învăţau să scrie 
frumos, ritori vestiţi îi destăinuiau tainele 
limbei latine şi eline. Dascăli neîntrecuţi 
o împărtăşeau cu tot ce ştiinţa antică so
cotea vrednic de învăţat. Cântăreţii şi 
zugravii cei mai preţuiţi, învăţară pe Me
lania meşteşugul lor. Şi toţi se minunau 
de uşurinţa şi îndemânarea cu care Me
lania îşi însuşea cele ce i se spuneau, 
ori i se arătau.

Roma întreagă admiră în fiica lui Pu- 
blicola frumuseţea feţii şi mlădierea tru-
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spului, ca şi înţelepciunea minţii şi ele
ganţa talentelor ei. Numai ea, se simţea 
nenorocită în mijlocul acesta lumesc.

Delà roabele ei — mai toate creştine — 
auzea laude pentru bunica ei, Antonia 

Melania, şi pentru vieaţa ce cuvioasa 
aceea o ducea în monastirea ei din Be- 
tleem. In biblioteca tatălui său erau toţi 
•clasicii latini, dar nu lipseau nici scrie- 
irile Sânţilor Părinţi. Din citirea lor, din 
predicele călugărilor ce se perindau la 
Roma, venind din Egipt şi din Palestina, 

■din respectul cu care ei vorbeau de Cu
vioasa Melania cea bătrână, din exem
plele ce-i dădeau rudele ei, S. Marcella, 
.Asella, S. Paula şi S. Paulin din Nola, 
Melania îşi făcu. o mentalitate cu totul 
alta decât ceeace domneâ în casa părin
tească. Ea se aprinde de dorul să păşească 
pe urmele Antoniei Melaniei, şi se de- 

' stăinueşte părinţilor ei.
Rezultatul acestei destăinuiri, nu co

respunse de loc aşteptărilor Melaniei. Era 
tocmai în timpul când aristocraţia romană 
-se gândea chiar să isgonească din Roma 
pe călugării ce propovăduiau ascetismul. 
Lumea intrase ia grijă mare, îi eră frică

'•ea
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că tot înmulţind numărul călugărilor şi 
al fecioarelor, patriciatul roman va pierde 
bogăţia şi puterea cu care eră obişnuit 
de veacuri. In aşa condiţiuni, nu este de 
loc de mirare că Publicola nu voi să 
audă de călugărirea fiicei sale. Au azi nu 
sunt părinţi nebuni, cari se cred datori 
a împiedică cu forţa vocaţiunea religioasă 
a copiilor lor?

Publicola decise ca Melania să se mă
rite ; şi, ea copilă ascultătoare, se supuse 
voi ei părinţilor ei.

In gândul lui Publicola, ea eră să dea 
Romei alţi Valorii, cari să ducă faima 
neamului în veacurilor următoare. Pentru 
aceasta, până nu împlinise patrusprezece 
ani, Melania fù măritată cu un văr al ei, 
Pinian, care şi el deabia împlinise şeap- 
tesprezece. Fiind dat că nu de mult, prin 
lege împărătească se oprise nunta între 
veri buni, e sigur că Pinian eră rudă mai 
depărtată cu Melania. Cardinalul Ram- 
polla crede că erau veri al doilea.

Valeriu şi el, căci eră din ramura Văle
nilor Severi, Pinian primise o educaţie 
aleasă creştină, avea avere frumoasă, şi
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din toate privirile eră vrednic a fi soţul 
Melaniei.

Melania se îuvoise cu atât mai uşor 
la nunta aceasta, cu cât Pi ni an îi era 
prieten din copilărie, aveau simpatie unul 
pentru altul, şi eră mulţumită că i se 
dă de bărbat un tânăr pios, blând şi sim
patic. Apoi Melania simţea cât o iubeşte 
Pinian, şi se credea destul de tare spre 
a converti pe Pinian.

Căci Melania avea o voinţă de fier, şi 
ştia să şi-o impue în cele mai grele îm
prejurări. Nu reuşise ea, sub ochii lui 
Publicola, a se îmbrăcă după voia ei, pu
nând sub mătăsurile ce o împodobiau pe 
dinafară, cămăşi groase de in ordinar şi 
haine aspre de lână ? De ce dar nu ar 
convinge pe bunul Pinian, să o respecte 
şi să trăiască împreună ca fraţii ?

Cu aceste gânduri merse Melania în 
faţa altarului şi chiar în ziua nunţii des
tăinui lui Pinian planurile ei. Pinian iubea 
mult pe Melania; copila ştia aceasta, şi 
mireasa îi cere în seara nunţei să-i jure că 

-Y9.r trăi după chipul îngerilor. Grea în
cercare pentru Pinian care ţinea la Me
lania, nu eră pregătit a trăi călugăreşte
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şi avea mare dorinţă de a lăsă în urma 
lui moştenitori.

In chilia mirilor se petrecea o adevă
rată tragedie. Melania îi promite cea mai 
desăvârşită supunere, se arată gata a i 
dărui toată averea ei, în schimbul fecio
riei. Piniau şovăeşte, amândoi au lacrămi 
în ochi şi în fine un copil de şaptespre
zece ani promite unei fetiţe de treispre
zece, că se vor călugări după ce Dum
nezeu le va dă doui copii.

Curând un prunc — o fată — veni să în
veselească palatul Valeriilor. Părinţii co
pilei o închinară Domnului şi hotărîră că 

■ fiica lor va fi călugăriţă. Legănând rodul 
lor, Melania şi Pinian, plănuesc cum o 
vor călugări când va ii de şeasesprezece 
ani, cum îi vor clădi o mănăstire fru
moasă şi îşi fac nădejde că primul lor 
copil, mai curată ca ei, le va deschide 
porţile raiului. Dar, iubită de Dumnezeu, 
prunca se duse în cer; şi părinţii ei se 
mângâiau cu siguranţa ce aveau, că de 
atunci un înger se roagă pentru' cei ră
maşi singuri pe pământ.

In vara anului 408, Melania adăsta alt 
copil. Se pare că naşterea se prezintă în

2
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condiţiuni rele. In tot cazul ea aveà pre
simţirea unor mari greutăţi şi vrea să se 
ducă a petrece o noapto în rugăciune la 
mormântul S. Arliidiacon Laurenţie. Se 
arătă însă aşa de slăbită, încât Publicola 
şi Albina o împedecară a-şi dă o aşa de 

osteneală. De nevoe, Melania se su
puse; dar cum se înserează se furişă în 
paraclisul lor particular, şi petrece toată 
noaptea rugându-se. Servitoarele o găsesc 
dimineaţa în paraclis, zdrobită de oste
neală, şi ea, prin daruri se asigură, că ni
meni nu va spune părinţilor ei de ce este 
aşa de ostenită. Spre seară însăşi Albina, 
o ia şi o duce la Biserica S. Laurenţie.

Biserica aceasta trăeşte şi azi. Bătrână 
de aproape două mii de ani, după ce prin 
trecerea vremii, pământul s’a ridicat îm
prejurul ei ; acum serveşte de suterană a 
Bisericii celei noui, pe care a ridicat-o 
Papa Piu IX care odihneşte, şi el acum, 
în suterană nu departe de racla Sântului 
Laurenţie.

• Intorcându-se delà S. Laurenţie, Me
lania fù apucată de durerile naşterii. Prun
cul născut muri peste câteva ceasuri, şi 
zilele Melaniei erau în pericol mare.

mare
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La rândul lui, Pinian porneşte spre Bi
serica S. Lauren tie, şi ceasuri întregi, în 
genunchi, lângă racla S. Laurentie, Pi
nian se roagă pentru Melania.

Pe când, cu lacrăroi în ochi, el cere S. 
Laurentie să prelungească zilele Mela- 
niei, o roabă de ale Melauiei intră în Bi
serică si îi aduce un bilet de la stăpână-sa. 
«Dacă vrei să scap, făgădueşte Domnului 
ca vei rămâne de acum înainte în cu
răţie şi pe dată Dumnezeu mă vindecă».

Asta eră mesagiul Melaniei către Pi
şi Pinian iubea prea mult pe Me

lania, ca să mai steă la gânduri. El se 
legătui în faţa altarului şi porni spre casă, 
plin de speranţă. Acolo văzu cu ochii mi
nunea. Aceea pe care doctorii, cu câteva 
ceasuri mai înainte, o considerau pier
dută, era acum în afară de orice pericol.

Amândoi mulţumiră Domnului şi re- 
înoiră legământul făcut de Pinian la S. 
Laurenţie. A doua zi ei cerură lui Pu
blico la voe a se retrage din lume, dar 
găsiră pe Publicola neîndurat. Ce ar fi 
zis lumea ? Cum s’ar fi putut apără el 
•de cei răi?

9

Şi mulţi răi erau în lume. Băi erau

man
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i ce imputau moartea Blesilei lui S. Ie- 
ronim şi cereau să fie exilat marele asceşt. 
Rău eră vestitul Pretextat care nu înceta 

laudele păgâni sinului şi îşi batea joc 
de Cuvioasa Lia Văduva. Răi de aceştia 

găseau chiar printre creştini, căci eră 
creştin cel ce strigă în for : «"Dacă se tot 
înmulţesc călugăriile, eu mă lapâd de 
Iiristos» 1).

Cine a zis oare că istoria nu se repetă? 
Tocmai pentrucă istoria se repetă, fiindcă 
şi acum ca şi în veacurile din trecut, 
Domnul nu părăseşte pe cei ce sunt ai 
Lui ; Melania se apropii à de călugărie.

Câteva luni numai dupăce se opusese 
la călugărirea Melaniei şi a lui Pinian, 
Publicola căzii bolnav în pat. La ceasul 
morţii, când omul se desparte de tot ce-i 
lumesc, când fiecare simte ce deşertăciune 
este vieaţa pământească, se deschiseră şi 
ochii lui Publicola. Acum numai avea de 
ce se teme de cei răi, acum singura teamă 
eră să nu fi nemulţumit pe Domnul, prin 
prea marea iubire de cele lumeşti.

1) Puech. Un réformateur dé Ia société chrétienne 
IV siècle. S. Jean Chrysostonie et les moeurs de son temps. 
Paris. Hachette. 1891. Pag. 252.

CU

se

au.
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De aceea clar, acum Publico! a chi ama 
lângă el pe Melania şi pe Pinian, şi le 
zice : „Pogu-vă dragii mei, iertaţi-mă. căci 
rău am mai păcătuit eu, clin prostia mea. 
Impedicându-vă să vă împliniţi cereasca 
dorinţă a voastră, v’am întristat pe voi. 
Acum mă duc la Domnul să dau seamă 
de ale mele şi voi rămâneţi singuri stă
pâni pre ale oastre. Faceţi dar cum aţi 
hotărît voi, precum v’a luminat Dumne
zeu. Eu atât vă rog numai, prin rugăciu
nile voastre îndulciţi mânia Domnului din
spre mine, dobândi ţi-mi iertare de păcate 
delà Dumnezeu, stăpânul a toate“.

Publicola închise ochii în primăvara a- 
nului 404. Melania şi Pinian de atunci 
rămaseră stăpâni pe soarta lor.

Cu moartea lui Publicola, la nouăspre
zece ani, se închid tinereţile Melaniei. De 
atunci ea începe vieaţa de lupte şi de 
jertfe, vieaţa aceea' care avea să o aşeze 
în rândul celor mai aleşi dintre sânţii 
Domnului.



II

SÂNTA MELANIA IN ITALIA

ftn secolul IV călugărirea nu se făcea 
J cu formele de azi. Atunci fecioarele pri
meau din mâinele arhiereului haina de 
lână, brâul .de piele şi vălul cel negru; 
preotul binecuvânta pe văduvele ce se că
lugăreau; cei căsătoriţi îmbrăcau singuri 
chipul îngeresc, ca unii ce făceau lucrul 
acesta delà ei şi numai delà ei.

De aceea dar, Melania lepădă singură 
hainele cele frumoase* şi îmbrăcă rochia 
de lână cafenie, îşi încinse mijlocul cu o 
cureâ de piele şi îşi învălui capul cü o 
cârpă neagră. Odată cu ea se călugări şi 
Albina, mama ei.

Pinian avea slăbiciune mare a se îm
brăcă elegant, şi ţinea mult la veştmintele



Sânta Mulau ia 23

lui. El se cam lenevea, când era vorba sa 
se îmbrace strict călugăreşte, şi căută să 
păstreze oarecare eleganţă în port. Ne
greşit, luase şi el haine călugăreşti, clar 
calitatea stofelor, croiala hainelor lui tră
dau încă ceva lumesc. Melania eră mâh
nită văzându-1 că pregetă a pune pe el 
stofele cele mai grosolane, că ţine încă la 
croiala hainelor. In vieaţa sântei, biogra
ful Melaniei povesteşte cu ce delicateţă 
şi dibăcie reuşi ea să smulgă din sufletul 
lui Pini an şi această ultimă legătură lu
mească.

Se vede că palatul Valeriilor, nu eră 
tocmai potrivit pentru noua vieaţă ce îm
brăţişară stăpânii lui. Ori, poate că el le 
aduceă aminte un trecut dureros, la care 
Melania nu voia să se mai gândească ni
meni. Oricum, curând după moartea lui 
Publicola, Melania şi ai săi, părăsiră mă
reţul palat din Cel iu şi se aşezară într’o 
vilă, ce Melania avea în apropiere de Roma. 
Campania romană eră plină de vile, unele 

« mai frumoase ca altele. Au trebuit să 
treacă pe acolo hofclele barbare, să vie 
veacul de mijloc, ca drăgălaşa Campanie, 
să se transforme într’un pustiu, plin de
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tristeţe. La începutul secolului V, înainte 
de invazia lui Alaric, vilele patricienilor 

ţineau lanţ, şi erau uneori mai 
şi mai frumoase decât chiar palaturile ur
bane. Vilele romane,^ erau moşii întinse, 
adevărate domenii, cu plugarie sistema
tică, cu robi nenumăraţi, cu vite frumoase, 
cu vii îmbelşugate. In mijlocul acestor 
domenii se ridică vila, în care găseai tot 
ce trebueşte, atât pentru exploatarea agri
colă, cât şi pentru plăcerea patronilor. Pe 
lângă hambare, grajduri, magazii şi piv
niţe,; nu departe de locuinţele robilor, în 
mijlocul unui parc imens, găseai vila pro
priu zisă, un palat în toată puterea cuvân
tului. Oaspeţii admirau mulţimea came- 
rilor, răcoreala atriilor, bogăţia bibliote
cilor, eleganţa sofrageriilor, măestria cu 
care eră croit parcul, arta cu care eră îm
podobit de arbori şi de statui lucrate de 

' cei mai vestiţi artişti. Nu rareori, patro
nul avea la vila lui circuri şi hipodroame, 
destinate a-1 face să nu fie lipsit la ţară 
de nici una din plăcerile Capitalei. Vilele 
suburbane, erau vestite pentru gradinele 
lor şi pentru confortul care făceau din ele

marise
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nişte delicioase cuiburi de odihnă, de re
creaţie şi de studiu.

Valerii aveau multe şi întinse moşii îm
prejurul Romei. Până în zilele noastre au 
rămas urme de stăpânirea lor la Ostia şi 
pe Yia Ap pi a. Pe strada Ardea, în Ostia, 
se găsesc locuri numite Vallerano, numire 
derivată din Fundus Valerianus sau Va- 
lerianiun.In mijlocul Viei Appia, eră vila 
unde se retrase Melania cu ai săi. Vila 
aceasta eră una din cele mai frumoase vile 
dinprejurul Romei. Ea fusese clădită şi 
înfrumuseţată de familia Quintiliilor. Sub 
împăratul Comod, un Quintilius fu ucis 
pentru credinţa lui creştinească ; iar ave
rea lui întreagă, în care intră şi vila Quin
tilian ă, fù confiscată de fisc. Mai târziu 
descendenţii lui o revendicară delà fisc şi 
prin stingerea ultimului vlăstar bărbătesc 
al gintei Quintiliane, vila şi toată averea 
Quintililor trecu în patrimoniul Valeriilor 
Maximi1).

In vila Quintiliana, după Via Appia, 
Melania, înconjurată de servitoarele din 
care îşi făcuse surori de călugărie, îşi

1) Rampolla. Santa Melania. Pag. 176 şi urm.
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petrecea timpul lăudând pe Domnul în
cântări duioase ziua şi noaptea ; copiind 
frumos şi • cu băgare de seamă Sfintele- 
Scripturi, şi ostenindu-se cu postul şi în- 
frânarea cea mai desăvârşită. Soţul şi 
mama ei, urmau aceeaş vieaţă, ascultând 
sfaturile Melaniei, ca pe ale unui părinte 
duhovnicesc.

Şi ea căută să, întreacă pe toţi prin 
smerenia şi ostenelile ei. Aflând că Aselav 
ruda ei, şi-a transformat palatul după 
Aventin în Mânăstire de maici, şi că ea 
nu mănâncă decât la cinci zile odată ; Me
lania se decise să postească la fel. Dar 
îi fù peste putinţă să urmeze regimul a- 
cesta. Incepù să mănânce odată pe zi, 
micşorându-şi în fiecare zi porţia, în aşa 
chip încât cu încetul reuşi să nu mai 
aibă nevoe de mâncare decât la două zile 
odată.

In afară de post şi rugăciune, Melania 
se îndeletnicea cu tot felul de milostenii.. 
Marile ei venituri le împărţea săracilor,, 
din ele ajută pe călugării nevoiaşi şi bi
sericile. Ştiind bine că nici fecioria cea 
mai nevinovată, nici cea mai aspră cu
răţie, nici înfrânarea şi posturile cele mai
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grele nu folosesc nimic sufletului, de nu 
are smerenie, dacă este lipsit de dra
goste, de nu e milostiv ; Melania nu pre
getă nici un minut când e vorba de a se 
smeri, de a mângâia pe cei scârbiţi, de 
a ajuta pe cei săraci.

Cu chipul acesta faima vieţii sale pă
trunse până la hotarele Imperiului, ho
tare care atunci erau şi marginile lumii 
cunoscute. Prin monastiriie din Egipt şi 
Palestina se zicea că Antonia Melania a 
reînviat mai strălucită şi mai cuvioasă în 
nepoata ei, în Valeria Melania.

Şi vila Quintiliană nu eră numai o 
monastire sfântă, de unde ziua şi noaptea 
se înălţau rugăciuni Domnului ; dar şi 
metocul tuturor arhiereilor şi al călugă
rilor cari alergau la Roma de prin toate 
colţurile pământului, ca să ceară ajutor 
şi binecuvântare delà urmaşul Verhov- 
uicului Petre.

Melania îi primea pe toţi cu dragoste- 
fiiască, îi găzduia şi îi ospătă cum putea, 
mai bine. La plecare le dădea nu numai 
merinde de drum, dar şi daruri bogate- 
pentru monastiriie, bisericile şi săracii 
din eparhiile lor.
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In Via Appia, la Melania, se opresc 
•episcopii plecaţi clin Constantinopole spre 
a cere Papii să facă dreptate cu vrăj
maşii S. ton Chrisostom. Cei ce aduseră 
Papii Inochentie apelul lui Chrisostom, 
fură găzduiţi de Melania. Aşa făcu. Cu
vioasa noastră cunoştinţa lui Pansofie 
Episcopul Pisidiei şi a lui Dumitru al Ga
laţi ei; aşa cunoscii pe Papiu Sirianul şi 
pe Eugeniu al Frigiei. Când vrăjmaşii 
S. Arhiepiscop al Constantinopolei, go
niră din Bizanţ pe Teocten, pe Chir iac 
al Sinadelor şi pe Evloghie al Apamiei, 
tot Melania' îi găzdui la ea şi căută să 
le îndulcească exilul. Şi Paladie, Episcopul 
din Elinopole, pomeneşte de chipul cum 
Melania primea şi milostivea pe arhiereii 
ce veneau din Orient la Roma x).

Delà toţi episcopii şi călugării aceştia, 
Melania auzea laude pentru vieaţa mi
nunată ce petreceau în pustiile Africei 
şi ale Palestinei, miile de cete călugă
reşti. Stând de vorbă cu aceşti cuvioşi, 
Melania se aprinde -de dorul de a vedea 
cu ochii pe părinţii aceia, şi a dobândi

1) Rampolla. Santa Melania. Pag. 192 şi urm.
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cle! a ei binecuvântare şi învăţătură sufle
tească. Se decide dar să urmeze învăţă
tura ce Domnul Nostru Iisus Hristos dete 
bogatului, când îi spuse să-şi vândă ave
rile şi să le împartă săracilor. Se hotărî 
să împartă săracilor averea Valeriilor, şi 
apoi, după ce o va împărţi celor nevoiaşi, 
să se ducă la Ierusalim ca să-şi sfârşească 
zilele în sohimnicie aproape de Sfântul 
Mormânt. . »

Pentru a-şi pune însă planul în lucrare-, 
Melania trebui să înceapă prin a se des
face de proprietăţile ce formau avutul 
Valeriilor. Pentru aceasta avii ea să în
dure multe greutăţi, pe care nu le putu 
birui decât graţie cerului, care îi veni 
în ajutor tocmai atunci când omeneşte 
nu mai eră nimic de sperat.

Averile senatorilor, serveau, nu numai 
pentru a permite aristocraţiei romane să 
trăiască în belşug, dar din ele se înfruptă 
tot poporul roman ; căci senatorii erau 
obligaţi să dea pe cheltuiala lor jocuri şi 
serbări publice, de care nu se puteau lipsi 
romanii cei vechi. De aceea averile lor 
erau supravegliiate de Senat. Senatul ţinea 
un registru în care erau trecute toate
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proprietăţile membrilor lui, şi se pare că 
.aceşti senatorii constituiau un fel de ma
jorate, pe care detent'orii lor nu le pu
teau cheltui fără nici o regulă. Patrimo
niul senatorial eră grevat de o sarcină : 
aceea de a înveseli poporul cu petreceri 
publice foarte costisitoare. Apoi asupra 
patrimoniului senatorial, aveau drepturi 
•eventuale, rudele care se ţineau chemate 
prin dreptul succesoral să posede o dată 
•direct, sau prin moştenitorii lor, un astfel 
•de patrimoniu.

Dacă în familiile patriciane, călugă
rirea Melaniei şi a lui Pinian scandalizase 
pe cei ce nu pricepeau de loc, cum e cu 
putinţă ca cineva să se lipsească de bu- 
năvoe de foloasele ce aduce bogăţia şi pu
terea ; rudele de mai aproape ale lor tă
ceau din gură, ba chiar găseau cuvinte 
de laudă pentru cuvioşia lor.

Că cheltuiau venitul lor în milostenii, 
nu aveau nimic de zis. Cei mai egoişti 
.găseau în călugărirea lor, destule 
•tagii pentru ei. Pinian şi Melania, călu
gări, nu mai eră vorbă să aibă copii. Mai 
•curând sau mai târziu, bogăţiile Vale- 
Tiilor Maximi vor trece la ei. Fratele lui

avan-
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Pinian, Valeriu Sever, se considera de 
drept presumptivul lor moştenitor, şi des
chide ochii în patru, ca frate-său şi cum- 
nată-sa, să nu înstreineze nimic din fondul 
ce posedau. Să fie mulţumiţi că nu le 
cere nimic din marile lor venituri, şi că 
nu zice nimic că se duc milioanele în mi
lostenii, împărţite la călugări şi la săraci, 
în clădiri pioase.

Gherontie, biograful Melaniei, ne spune 
că avea cuvioasa un venit de o sută două
zeci mii lire de aur, pe an. Cardinalul Rain- 
polla calculând venitul acesta în monetă 
modernă, ajunge la cifra .de 116.400.000 
lei venit anual. Cifra aceasta a speriat 
pe unii. Abatele d’Alès şi Vicontele d’A- 

**venei, se îndoesc că poate fi vorba de lire 
de aur; ei cred că biograful Melaniei^vor- 
beşte de bani de aur, adică de un venit 
anual de J.S00.000 lei. Paul Allard şi 
Diekamp, acceptă însă calculul Cardina
lului, şi au perfectă dreptate. Căci nu se 
•cade să ne speriem de venitul acesta 'co
losal. Să ne gândim numai ce venituri au 
azi Rotschilzii europeni şi Rokfelerii ame
rican^ şi va trebui să recunoaştem toţi că 
nu o aşa imposibil o acumulare colosală
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de avuţii. Apoi nu trebue uitat, că de 
câteva secole, patricianii romani stăpâ- 

lumea întreagă, adunând adesea
averi

neau
numai într’un singur proconsulat 
imense. Din provinciile pe care le admi
nistrau cu mult talent, dar cu foarte pu
ţină îndurare pentru avutul populaţiunei 
indigene, toţi veneau însoţiţi de sute şi 
mii de care • pline cu aur şi argint, cu 
pietre scumpe şi alte lucruri de preţ.

Dacă ne ducem cu gândul la avuţiile
adunate de Lucullus în Asia, la averea 
făcută de Sallustiu pe timpul unei sin
gure propreturi ; apoi siliţi suntem a re
cunoaşte că dreptatea este în partea Car
dinalului Rampolla, că venitul Melaniei 
trecea peste o sută de milioane pe an. 

Fiindcă averile senatoriale erau me
nite a dă luciu trebuincios vieţei popo- 
rului-domnitor al lumei, din venitul lor 
se dedeau serbări populare, se întreţineau 
clienţii, se îndestulă plebea leneşă şi iu
bitoare de petreceri. Lucullus cheltuia mai 
bine de un milion numai la un singur os
păţ, oferit prietenilor săi. Un senator din 
cei mai săraci, Simacus, a cheltuit aproape 
două milioane de Ici (1.850.000) cu ser-
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bările date la alegerile fiului său ca pre
tor. Şi Valerii cari delà întemeierea re- 
publicei şi până în veacul al IV-lea — 
adică aproape o mie de ani, — fuseră între 
înalţii magistraţi, fatalmente au trebuit 
să acumuleze o avere colosală.

Valeriu Sever, presumtivul moşteni
tor al acestei averi, se credea foarte gene
ros prin aceea că nu ziceă nimic despre 
chipului cum Pinian, fratele lui, chel
tuia venitul averii cu adevărat strămo
şeşti.

Cât eră însă de hotărît a apără fondul, 
să văzii în momentul când Melania se de
cise a dă libertate tuturor robilor ei. Bi
serica creştină nu a încuviinţat niciodată 
sclavia, desfiinţarea robiei se datorează 
numai ideilor creştine. Dacă din nevoia 
timpurilor, Biserica nu s’a opus cu putere 
legiurilor cari legitimau robia; totdeauna 
ea a îndemnat pe creştini să renunţe a 
stăpâni suflete omeneşti. Eră dar foarte 
natural ca Melania, să se gândească la 
emanciparea robilor ei. Dintre tinerele ei 
sclave, ea făcuse călugăriţe. Dar eră abso
lut imposibil ca toţi cei opt mii de robi - 
ai săi, să se gândească la monahism. In

3
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anul 404, Melania îşi clete pe faţă inten 
ţiunea de a-i liberă pe toţi.

După cursul de atunci, când un sclav 
se vindea 5—600 lei, ea se despărţea de 
un capital de peste cinci milioane. Deci 
dar, Valeriu Sever intră în joc. Toată lu
mea îl consideră ca autorul moral al re
voltei robilor, cari declarară că nu vor li
bertate şi cerură — dacă Melania nu are 
nevoe de ei — să fie trecuţi în stăpânirea 
lui Valeriu Sever.

Din însăşi această din urmă cerere, se 
vede bine că fratele lui Pinian nu eră 
străin de răsvrătirea robilor Melaniei. Dar 
ca să fim drepţi, trebue să recunoaştem că 
miile acelea de sclavi, desobişnuiţi în mai 
multe generaţiuni de a trăi de 'capul lor, 
au putut gândi cu groază la ceasul când 
singuri vor trebui să se întreţie din munca 
lor, nemai având nici un alt ajutor afără 
de puterile lor.

Pe faţă intră în luptă Valeriu Sever 
Melania şi cu Pinian, când auzi că 
să-şi vândă proprietăţile lor. Afară de 
şiile ce avea în Italia şi în Sicilia, Valerii 
aveau domenii întinse în Bretania, în Ga- 
lia, Spania şi în Orient. Numai o singură

cu
vor
mo-
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moşie, din cele ce aveau în Africa, era 
aşa de întinsă încât în ea erau doui epis- 
copi, cari cârmuiau locuitorii domeniului 
acela. Şi mai aveau moşii şi prin Numi- 
•dia, în Mauritania şi prin alte locuri.

Tot avutul acesta, era menit — după 
uzul romanilor— să servească familiei, 
«avutul trebuia să slujească la strălucirea 
neamului ». Averea senatorilor eră consi
derată şi de senatori şi de rudele lor, ca 
o fondaţiune de utilitate publică. Ea nu 
putea fi risipită cu una cu două- Melania 
şi Pinian erau apoi foarte tineri. P'inian 
nu avea încă 25 de ani, şi chiar de-am ad
mite că ei îşi căpătaseră ertarea vârstei 
prin graţie imperială ; tot era în dreptul 
ei familia să-i considere de risipitori şi să 
ia măsuri ca averea să nu piară.

Răsvrătirea robilor, protestele lui Va
ier iu Sever, interesele castei senatoriale, 
toate acestea se uniră spre a face ca Se
natul să nu se învoiască la vânzarea pro
prietăţilor valériane.

Din fericire pentru Melania, tocmai pe 
când se luptă cu neamurile ei şi cu reaua 
voinţă a Senatului, tocmai atunci Serena 
weni să locuiască Palatul Cezarilor, pă-
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răsit ele împăraţii ce îndrăgiseră Bizanţul. 
Serena, nepoată şi fiică adoptivă a îm
păratului Teodosie, eră soţia viteazului 
Stilicone şi soacră a împăratului Hono- 
rie. Ea şi soţul ei, stăpâneau Italia, căci 
întregul Imperiu eră apărat de braţul lui 
Stilicone. Amândoi erau buni creştini şi 
Regina Serena, auzise delà episcopii pe 
cari îi cinstea şi respecta, de marile me
rite ale Melaniei. Prietenii Melaniei o în
demnară dar să ceară protecţia Serenei, 
în diferendul ce avea cu Senatul şi cu cum
natul ei. însoţită de arhierei şi urmată 
de servitori purtând daruri preţioase, Me
lania eşi într’o dimineaţă din vila Quin- 
tiliană şi porni spre Palatin. Gherontie 
povesteşte amănunţit vizita aceasta, şi 
este înduioşat de chipul cum Serena primi 
pe descendenta Valeriilor. Ea spune Re
ginei păsul ei şi îi cere dreptate. Melania, 
nu e o risipitoare, ci o înţeleaptă mânui
toare a averii sale. Cu averea ei, ea vrea 
să-şi zidească palate neperitoare în Cer, 
în care vor încăpea toţi ai ei, şi aşa stră
lucirea neamului va fi. tot mai mare. Nici 
Senatul nu are de ce să se opue la planu
rile Melaniei, căci poporul întreg se va.
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înfrupta din milosteniile sale. Serena se 
minunează de atâta cuvioşie, şi se arată 
gata a pedepsi pe toţi cei ce s’au pus în 
calea Melaniei. Cuvioasa se roagă însă să 
nu li se facă nici un rău, şi este mulţu
mită dacă Serena va ridică poprirea Se
natului. Serena face mai mult, obţine delà 
Honoriu un edict prin care se ordonă gu
vernatorilor a îngriji de vânzarea pro
prietăţilor Melaniei, şi o concediază cu 
cinste mare. Gîierontie ne spune că Şe

ii umai nu primi nici una dinre na nu
darurile ce i-a adus Melania, dar opri şi 
pe curteni a luă ceva din ceeace trebue 
să lie al săracilor şi al bisericilor.

Curând după audienţa aceasta, se începu 
vânzarea moşiilor Melaniei. De prin toate 
părţile lmnei veneau în vila Melaniei bani 
şi zapise de datorie, căci cumpărătorii 
nu puteau plăti totul peşin. Şi săracii 
se înfruptau din banii trimişi Melaniei, 
•călugării erau milostiviţi, bisericele se 
împodobeau tot mai mult.

Dar iată că vine nenorocitul an, când 
goţii pătrund în Italia şi ajung la por
ţile Romei. Zăpăciţi, romanii nu mai ştiu 
unde să-şi pue capul. Soldaţii ucid pe
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Stil i cône, pc caro pe nedrept îl bănuesc 
complice al goţilor. Senatul declară pe 
Serena trădătoare şi o condamnă la. 
moarte. Govau crede că pe lângă zăpăceală,. 
Senatul ucizând pe Serena, voi să se răz
bune de aceea, că-i sfărâmase hotărîrea- 
relativ la proprietăţile Melaniei.

In zăpăceala ce cuprinsese pe romani, 
păgânii cred că pot ridică capul. Pom
peian, Prefectul Romei, un păgân îndârjit, 
cere Senatului să restabilească cultul ido
lilor. Senatul îi face pre voie. Pentru a 
mulţumi pe Alaric, i se dase tot aurul 
şi argintul ce se găsea încă prin templele 
idolilor. Această jertfă eră în ochii lui 
Pompeian o profanare, şi el se gândeşte a 
o îndreptă cu ajutorul banilor Melaniei. 
Prefectul vine înaintea Senatului şi cere 
să se confişte averea Melaniei. Cu banii 
ei trebuiau împodobite templele idolilor 
şi acoperite pierderile ce Roma suferise 
delà Alaric. Senatul eră gata să încuviin
ţeze cererea Prefectului când «deodată, 
scrie Gherontie, se răsculă poporul, din 
cauza că nu ,mai aveâ pâine». Prefectul 
fii scos din tribunal şi fù ucis cu pietre. 
Ca să înţelegem bine răscoala, trebue să.
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ştim că în lipsa aceea nimeni, afară de 

Melania, nu se gândise la poporul lipsit 
de hrană. Plebea care eră hrănită cu 
pâine delà Melania, a simţit ce pericol 

o ameninţa dacă se confiscă averea Cu
vioasei noastre. La vila Quintiliană nu 

se ştia nimic de planurile lui Pompeian. 
Ei nu aflară lucrul decât odată cu vestea 
morţii Prefectului. «Când ştiură tot ce 
s’a petrecut, mulţumiră lui Dumnezeu că 
nu a reuşit gândul lui Pompeian, dar se 
mâhniră de uciderea lui)).

Cu doi ani înainte de lucrurile astea, 
la 406, Melania se duse la S. Paulin din 
Nola. Rampolla arată că vizita aceasta o 
făcii Melania în luna Ianuarie.

S. Paulin eră văr cu Melania Antonia 
şi prin urmare un fel de unchiu al Mela- 
niei noastre. Cardinalul spune căS. Paulin 
eră văr primar cu C. Melania cea bă
trână. Spaniol de origină, născut şi crescut 
în Galia, S. Paulin l) fusese discipol al lui

1) Asupra S. Paulin din Nola, vezi André Baudrillart. 
Saint Paulin, évêque de Noie şi L’abbé P. Lagrange. Hi
storié de S. Paulin de Noie. Despre acest sfânt exista o 
teză susţin ui ă In 1904, la Universitatea din Bucureşti » 
pentru obţinerea gradului de licenţiat în teologie de către 
G. Popescu-Frăţileşti.
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Ausoniu. Când acest ilustru retor iu ii 

dicat la Consulat, în zilele împăratului 

Gratian, Paulin se împărtăşi din graţia 

învăţătorului său. Guvernator al Epirului 

şi al Albaniei, Edil, Prefect.al Urbei şi 
în fine Consul chiar, Paulin pătrunse în 
Senat. Senator se distinse între colegii 

săi şi Ausoniu îl numeşte stâlpul Sena
tului. Bogat, puternic, cu un viitor din 

cele mai strălucite, el părăsi deodată totul 

şi se retrase la Nola în Campania, unde 
clădi o biserică măreaţă pe mormântul 
S. Felix. Lăngă Biserica S. Felix, el clădi o 
mânàstirè de călugări şi alta de călugăriţe 

pentru soţia lui, Tarasia. Hirotonisit preot, 
în cele din urmă fu alesEpiscop al Nolei. 
Lui i se datorează introducerea clopotelor 

în serviciul bisericesc. S. Paulin este unul 

din cei mai eleganţi scriitori bisericeşti. 
Poemele şi epistolele ce ne-au rămas delà 
el, simt o podoabă a literaturii latine şi 
un izvor bogat pentru istoria bisericească.

La Nola mai fusese Melania în 402, 
când împreună cu toţi Valerii, ieşi întru 

întâmpinarea Antoniei Melaniei, 
torcea din Orient ca să-şi revadă neamu
rile şi patria. E probabil că atunci Me-

ce se în-
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lania a întâlnit la /Tola şi pe S. Nichita. 
Cardinalul Rampolla arată că S. Nichita 

a fost de două ori în Nola, şi stabileşte că 

în 402, el eră oaspele S. Paulin.
S. Nichita, Episcopul Remesianei (Ni- 

copolei), este Apostolul românilor. Lui i 
se datorează introducerea creştinismului 

în Dacia. Căci, dacă au venit în Dacia 
creştini, odată cu primele legiuni romane ; 
•apoi este absolut sigur că ei erau foarte 
puţin numeroşi în nişte legiuni, care în 
primele două secole se compuneau în 
imensa lor majoritate din ostaşi păgâni. 
S. Paulin închină o poemă (a XVII-a) 
lui Nichita. Aci lăudându-1, ne spune că 
•amândoi dacii (utriusque Dacos) aleargă 
la glasul lui Nichita, ca să primească bo
tezul. Aceşti daci erau locuitorii băşti
naşi ei ambelor Dacii, daeo-romanii, stră
moşii noştri. Romanii numeau spanioli 
pe latinii stabiliţi în Peninsula Iberică, 
gali pe cei stabiliţi în acea provincie ; şi 
tot astfel ei numeau daci, pe latinii ce 
trăiau în Dacia Traiană şi Aureliană, 
adică pe daco-români. S. Nichita eră, şL 

el, daco-român din naştere ; şi toată vieaţa 
şi-a sacrificat-o la creştinarea fraţilor săi.
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El a fost episcop de rit latin «în curent 

cu mişcarea 
prin aceasta înviorând latinitatea şi la el 
acasă, cu noui puteri, câştigate chiar delà 

isvor». Activitatea lui «în limba latină» 
s’a întins până la Tomis «şi între Tisa 
şi Nistru» l). Martirologiul roman spune 

că a predicat şi a murit în Dacia. Apo
stolul românilor, este nu numai un stră
lucit reprezentant al Bisericii latine din 
Illyricum,. ci al întregei Biserici romane.. 
Bărbat învăţat şi venerabil, S. Paulin 

numeşte pe S. Nichita învăţător şi pă
rinte al său. El este un scriitor foarte pre
ţuit pentru claritatea gândirei şi frumu
seţea neîmpodobită al limbii. Trecut în 
calendarul latin imediat după moarte (420), 
S. Nichita este cînstit şi de orientali, la 

15 Septemvrie. în mineiele din Bucureşti, 
S. Nichita este numit «păzitor al acestor 
ţări», şi are polileu în ziua pomenirii sale.

Ca români, trebue să regretăm că S. 
Melania nu se întâlni şi acum cu S. Ni- 

' °hita, la Nola. Cu zelul apostolesc de

1) Parvan. Contribuţii epigrafice la istoria.creştinismului 
Daco-Roman. Bucureşti. Socec. 1911. Pag. 50, 158, 159, 162. 
J64, 166,167 şi 177.

literară a Bisericii latine şi

care
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era plin S. Nichita, poate că ar fi răuşifc 

să convingă pe S. Melania să-şi îndrepte- 

paşii spre Dacia, unde totdeauna a fost 

mare lipsă de apostolat şi de sânţenie.
In schimb S. Paulin se încercă, fără de 

succes, a reţine pe Melania şi pe ai săi 
la Nola. Văzând evlavia cu care Albina 
şi Melania, petrec în monastirea cârmuită 

de Tarasia ; simţind .simpatia ce-i purtă 
Pinian, el speră un moment că-şi va câş
tigă nepoţii pentru dorinţa sa. Dar după 
ce împodobiră cu daruri preţioase mor
mântul S. Felix ; lăsând multe şi bogate 
daruri tuturor, ei părăsiră Campania, pe 
care altădată o guvernase Publicola.

Jefuirea Romei de hor dele lui Alaric, 
vârâ spaimă şi jale printre cei ce trăiau 
până atunci în petrecere, fără nici o grijă 
de ziua de mâine. Mii de familii, fugeau 

din Roma, drumurile erau pline de care 
pline de oameni şi de bagaje. Prin porturi 

corăbiile încărcau emigranţii, spre a-i 
duce la un liman mai adăpostit.

Melania trebui să se gândească, şi ea, la 

plecare. Vândù pe ce nu curge pe apă . 
palatul din Celiu, pe care îl jefuiseră vi- 

sigoţii şi îi dedeseră foc. Palatul Va.e-
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liilor, acea minune a Romei, pe care nu-1 

putuse cumpăra Serena — căci nu aveà 
.atâţia bani, cât ar fi trebuit ca să plă
tească atâta bogăţie, — căzii acum în mâna 
oelor ce ştiu speculă dezastrele. Plină de 

.scârbă de ce-i văzură ochii, Melania porni 
spre Sicilia, unde avea încă mari şi fru
moase moşii. Acolo se instală în vila 

ei din Stretto dş. Messina, lângă Regio. 
Gherontie ne spune, că privind frumuse
ţile vilei sale din Sicilia, mişcată până 
în suflet de tot ce o împresură acolo, de 
murmurul mării, de adierea copacilor ce 
înconjurau vila, Melania fù cuprinsă un 
moment de milă pentru bogăţiile de care 
se despărţea. Ocupaţi cu vânzarea moşii
lor, ispitiţi de frumuseţea locului, şi ţin
tuiţi pe loc din pricina hordelor lui Ala- 
ric; Melania şi ai săi petrecură doi ani 
în Sicilia. Ei veniseră acolo însoţiţi de 

Aquileia, care îşi. petreceă 
timpui cu traduceri, pe care doi caligrafi 

puşi la dispoziţia lui de Melania, le tran- 
scriau cu grijă.

După terasa vilei lor, ei avură ocazie 

să vadă focul şi pârjolul cu care visigoţii 
«distrugeau satele de prin prejur. Jafurile
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acestea impresionară atât de rău pe Rufin,, 
încât căzii la pat şi muri.

Melania se osteni a îndulci suferinţele 

din apropierea ei, ajutând cu parale pa 

cei devastaţi şi mângâindu-i cu vorbe- 

bune.
Infine, moartea aproape subită a lui 

Alaric, risipi bordeie barbare, şi dete oare
care siguranţă călătoriei pe mare. In De
cembrie 410, Melania însoţită de Pinîan 

şi Albina, se îmbarcă la Regio pe o co
rabie, a cărei pânze luară vânt spre A- 
frica.

Eră dat Melaniei să nu părăsească pă
mântul italian, până nu văzii cu ochii, şi 
jefuirea Romei de hordele lui Alaric, şi 
pieirea acestei rase barbare. Şi mare parte 
din averea Valeriilor se duse, în ajutoare 

împărţite celor ce suferiră mai mult după. 
urma acestei catastrofe, care eră începutul 

decăderii atotputernicilor romani.



III.

MELANIA IN AFRICA

pornind din Sicilia, Melania ar fi voit 
<3? să treacă prin Nola, ca să ia încă o bine
cuvântare delà S. Paulin; de aceea ea 
porunci căpitanului corăbiei să cârmească 

■spre portul Nolei. Vântul însă eră ab
solut contrar şi Melania, totdeauna su
pusă voiei Celui de sus, hotărî să lase co
rabia să meargă încotro o mână vântul. Şi 
aşa, după câteva ceasuri, ei ajunseră în 

.portul unei mici insule ce părea agitată 
de o mare revoluţie. Locuitorii de frunte, 
femeile şi copiii lor, zăceau în lanţuri. 
Poporul se văitâ în desperare. Toţi aler
gau încoace şi încolo, plini de "groaza. Cete 

de visigoţi înconjurau piaţa, şi corăbiile 
•barbarilor păzeau portul. Gherontie 

ne spune numele ostrovului ăsta; dar ne
nu

*.■
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povesteşte că episcopul locului, cum văzu. 
pe Melania că se dă jos clin corabie, merse 

■spre ea, şi în genunchi o rugă să vie în 
ajutorul unei creştinătăţi nenorocite. Bar
barii cereau locuitorilor o mare sumă de 
bani, bieţii locuitori adunaseră tot ce a- 
veau, dar tot le lipsea două mii cinci sute 
bani de aur, până a împlini suma cerută. 
Planşetele, rugăciunile nenorociţilor nu 
putuseră îndulci pre barbari, cari acum 
se pregăteau să ia în robie pre locuitori 
şi să devasteze insula lor. Imediat Pinian 
numără visigoţilor suma ce lipsea locui
torilor, ba le mai dete încă cinci sute bani 
de aur şi clesrobi o matroană romană, ce 
zăcea în lanţuri pe galerele lor. Suma dă-' 
raită cu ocazia aceasta, întrece valoarea 
a cinci sute de mii de lei, bani din ziua 
de azi. Insula pre care o mântui astfel 

Melania, se pare că a fost una din insu
lele Lipari.

De acolo Melania porni de-adreptul în 
Africa, şi se scoborî la Cartagena. Corni
ţele provinciei eră "atunci unul anume 

Eraclie care, după cum povesteşte S. Ie- 
ronim, găsise nimerit să profite de neno
rocirea Romei, ca să se îmbogăţească. In
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romanii ce căutauacest scop jefuiă pe 
adăpost în provincia cârmuită de el, şi 

gândea să o transforme în-pe care se 
tr’un regat al său. Se spune că mergea, 

vinde pe aceşti nenorociţi ne-până a
gustorilor de sclavi, cari îi duceau în Ori
entul mai depărtat. Femei din cele mai 

ilustre familii, erau vândute haremurilor 
persiane. Proba Faltonia, o vecină a Mela- 

niei, de pe când locuia palatul celimon- 

tan, abia putu să scape do soarta aceasta, 
pe care Eraclie i-o pregătise ei şi* nepoa
tei sale Demetria, ce o însoţise în Africa.
Aşa păţeau mai toţi cei ce veneau din Italia. 
Corăbiile er.au adăstate de slujitorii lui 

•Eraclie. Imediat ei puneau stăpânire pe 

corabie, ridicau tot ce găseau acolo, şi 
pe călători îi duceau înaintea lui Era
clie, spre a dispune de averea şi soarta 
lor. Slujitorii lui Eraclie, nu deteră însă 

nici o importanţă unei corăbii ce aducea 

nişte călugări slăbiţi de post şi îmbrăcaţi 

In haine sărăcăcioase. Nici măcar nu se 
osteniră a cercetă borfele lor, care nu pu
teau conţine altceva decât pâine uscată, 
şi ceasloave murdărite de mâinile 
grijite ale drumeţilor.

neîn-

fcPisî, :
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S. Augustin fusese vestit de sosirea Me- 

laniei, şi ar fi dorit să vie înaintea ei 
la Cartagena; dar ocupat cu nişte con
ferinţe ia care chemase pe donatişti, se 
mulţumi a le ura în scris bun venit în 
ţara lui *).

Melania trebui să se gândească îndată 
la locul unde se va aşeză, şi se decise 

a se duce să trăiască în Tagast. Carta
gena şi Ipona erau oraşe prea mari şi 
prea lumeţe. Tagastul, un orăşel drăguţ 

şi liniştit, avea marele avantaj de a fi păs
torit de un arhiereu învăţat şi cuvios. 
Episcopul Alipie eră şi bun prietin al 
S. Augustin. Toate acestea deciseră pe 
Melania, în favoarea oraşului Tagast, ce 
eră şi foarte apropiat de Ipona.

Melania ţinea să fie cât mai aproape 
de S. Augustin, pe care îl consultă ca 

pe un bun dascăl în ale călugăriei. Ve
nirea Melaniei în Africa, fusese determi
nată şi de nevoia de a vinde imensele 
domenii ce posedă în acel continent. Se 

pare că banii ce prinse la început din 

vânzările ce făcii, fù înpărţit în milostenii 

nu tocmai potrivite.
I) S. Augustin. Epistola CXXIV.

4
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Este greu meşteşugul împărţirii milo
steniilor. Adeseori sufletele milostive, sunt 

înşelate de şireţi prefăcuţi. Apoi nici chiar 
milostenia tăcută personal fiecărui călu
găr în parte, nu este de sfătuit. Acolo 
unde există o viaţă într’adevăr călugă
rească, când stareţii sunt realmente pă
rinţi sufleteşti şi împart frăţeşte miloste
niile, cea mai bună milostenie este cea 

făcută mănăstirei. De aceea atât Alipie 
al Tagastului, cât şi S. Augustin şi Amé
lie al Cartaginei, sfătuiră pe Melania să 
fie mai prudentă cu împărţirea milelor şi 
o opriră a mai da bani în mâna călugă
rilor. «Ceeace dai aşa este cheltuit iute 

şi fără folos. Dacă vrei să-ţi faci, pomenire 
veşnică dă fiecărei monastiri o casă, moşii 

şi venituri» ; o sfătuiră arhiereii aceştia.
Melania îi ascultă şi, după ce asigură 

existenţa a o mulţime de monastiri, ea 
însăşi întemeia două monastiri în Tagast. 
Clădi una pentru călugări şi alta pentru 

călugăriţe. In cea dintâiu se adăpostiră 
optzeci de călugări, în a doua intrară o 
sută treizeci de monahii. Mai toţi 
foşti robi de ai Melaniei, liberaţi de ea 
şi transformaţi în adevăraţi fraţi ai ei.

erau
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Africa erà plină de călugări ieşiţi din 
straturile de jos ale societăţii. Aşa pu
ternică eră atunci credinţa lor, încât oa
menii aceştia simpli se făceau vrednici 
de admiraţia lumii întregi. «0 mulţime 
de călugări ieşiţi din rândul robilor şi al 
meseriaşilor, au ajuns mari prin virtute 

şi vrednici să fie daţi de pildă altora“ ; 
scrie S. Augustin.

S. Paola adunase, şi ea, tot femei simple 
în monastirea ei. Ei, îi scria S. Ieronim, 
aceste rânduri: „Nu te ţine mai presus 
de ele. Toate aveţi acelaş ceresc mire, 
toate cântaţi aceleaşi cântări, toate vă 
împărtăşiţi din acelaş pahar al mântui- 
rei, de ce dar nu aţi mânca cu toatele 
la aceiaş masă ?“.

Melania care cunoşteă sfaturile acestea, 
eră destul de inteligentă ca să înţeleagă 
că cu cât omul este mai sus pus, cu atât 
este dator a se scoborî mai la nivelul 

celorlalţi, ca astfel să-i poată cuceri mai 
bine. De aceea Melania reuşi să ridice pre 
călugăriţele ei la acel înalt grad de per
fecţie omenească, la care numai prin mo
nahism se poate ajunge.

• Spre a obţine' un aşă de fericit rezul-
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tat, Melania nu se clete înlături delà nici 
o osteneală. Nu fù jertfă prea grea pentru 
Melania, când eră vorba să dea exemplul 
surorilor sale. Aspra rasă de lână ordi
nară. i se părţi o haină luxuasă, Ea o 
schimbă pe alta făcută din in ordinar şi 
grosolan. Reuşi să ajuneze câte cinci zile 
dearândul ; doar Sâmbăta gusta ceva la 
asfinţitul soarelui, după vecernie. In pă- 
resimi nu manca* nici Sâmbăta. Toată 
hrana îi eră o pâine de orz şi legumele 
fierte în apă chioară, ce gustă Dumineca. 
In toate zilele, nu mancă decât delà Paşte 
până la Rusalii.

Posturile acestea întreceau posturile 

cele mai aspre. S. Antonie nu ajună decât 
trei zile dearândul, şi călugăriţele din 

lavra S. Eufrosina nu putuseră niciodată 
răbdă ajun area cinci zile.

Un moment se gândi Melania să se în
chidă într’o ladă de lemn, în care să nu se 

poată mişcă ; dar duhovnicii ei nu îi de
ter ă voe să facă lucrul acesta. Ei crezură 

că Melania e menită a face alte lucruri 

mai minunate, şi mai spre folosul obştesc.
In adevăr, ea îşi petrecea tim pul copiind 

Sânta Scriptură şi operile S. S. Părinţi.
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In vremea când tiparul erà necunoscut, 
copiatul acesta constituiâ o operă de cel 
mai mare folos ; o necesitate imperioasă. 
Sfătuindu-se cu Episcopul Alipie, un bun 
cunoscător al Scripturilor, Melania lucră 
ceasuri întregi transcriind cărţile cele mai 
trebuincioase. Manuscrisele eşite din Mo- 
nastirea Cuvioasei Melania, erau foarte 
apreciate de cunoscători. La Gând, în anul 
1S48, s’a vândut biblioteca Monastirei Sta- 
velot şi atunci a ieşit la iveală un ma
nuscris din secolul XI, conţinând scrieri 
de ale S. Grigorie de Nazianz, în fruntea 
căruia se citesc aceste cuvinte : „ Usque 
hue contuli de codice Santa Melania 
Romew. \

Melania vindea manuscrisele ei, şi pre
ţul dobândit îl împărţea săracilor.

Rugăciunea, postul şi cârmuirea mo
nastirei nu eră destui pentru Melania. Ea 
găsea vreme şi pentru a propăvădui bi
nele. Când dă ochii de boeri şi cocoane, 
cari îşi petreceau vieaţa în plăceri, ea 
nu le ocolea adevărul. Adese ori le zicea : 
„Vieaţa e scurtă. De ce să ne stricăm 

trupurile, ce sunt locaşurile Domnului ?
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Locuinţa lui Hristos, ele ce să o spurcăm 

prin necurăţie?M
Păgânii şi ereticii, erau şi ei obiectul 

dragostei şi îngrijirilor Melaniei. Ii mi
lostivea, îi mângâia la necazuri, şi mai 
ales se ocupa de sufletul lor. Numeroase 

sunt conversiunile pe care le făcu. Me
lania, în Africa.

O frumoasă victorie a Melaniei, este 

conversiunea a o mulţime de samariteni 
de acilea. Isgoniţi din Ierusalim, odată cu 
evreii, la dărâmarea cetăţii de Titu, sa- 
maritenii se risipiră şi ei pe toată faţa 
pământului. Socotiţi, de stăpânirea ro
mană, una cu ovreii ; ei formau în rea
litate comunităţi cu totul deosebite şi se 

ţineau departe, atât de izraeliţi, cât şi de 

creştini. Până azi trăesc ultimile rămăşiţe 
ale acestui popor dârj şi încăpăţânat, care 

deosebiudu-se tot mai mult de ovrei, totuşi 

e foarte recalcitrant şi la botezare.
In secolul Y, samarifcenii erau foarte nu

meroşi. De conversiunile dobândite prin
tre samariteni ne vorbesc toate vieţile 

Sfintei; doar Diekamp se îndoeşte de faptul 
că aceste conversiuni le-a făcut Melania 
în Africa, unde el nu crede că erau sa-
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mariteni. Totuş Gherontie, biograful S. 
Melanii, copil crescut de Melania şi care 
mai târziu ajunse duhovnicul monastirei 
cârmuite de S. Melania, nu e posibil să 

fi făcut confuziune. Cardinalul Rampolla 
arată amănunţit temeiurile pentru care 
îndoelile lui Dieckamp nu pot fi ţinute 
în seamă, şi de ce cată să nu se îndoim 

că samaritenii creştinaţi de Melania, tră
iau în Africa l).

Conversiunea aceasta a samaritenilor, 
merită o deosebită atenţiune. Ţinând seamă 
de încăpăţânarea caracteristică a samari
teanului, rezultatul la care a ajuns Me
lania ne dă idee de bunătatea ei, de răb
darea şi înţelepciunea cu care a fost în
zestrată delà Dumnezeu.

Se vor găsi desigur cari să se mire, 
de faptul că se face atâta caz de acest 
prozelitism. Creştinii adevăraţi, ştiu însă 
că prozelitismul este pentru ei o datorie, 
căci el este cea mai mare dovadă de iubire 

sufletească. Siguri că nici un suflet nu 
se poate bucură de toată fericirea, ce i 

se pregăteşte dincolo de mormânt, dacă

I) Rampolla. S. Melania. Pag. 217—219.
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nu a mărturisit adevărata credinţă şi nu 
a trăit aşa cum porunceşte Domnul Nostru 

Iisus Hristos ; creştinul ţine să împărtă
şească fericirea aceasta cât mai multor 
suflete, şi se osteneşte în acest scop. Apoi 
el ştie că prozelitismul este ordonat de 
însuş Mântuitorul, care a zis: „Mergeţi de 

botezaţi noroadele”. „Invăţaţi-i pre ei!”
Sectele creştine, cari îşi fac laudă din 

aceea că nu fac prozelitism, dovedesc 
prin însăşi lucrul acesta că s’au depărtat 
delà învăţătura lui Hristos. S. Melania 
nu era din rândul lor.

Ea ştia, că Biserica doreşte mântuirea 
tuturor oamenilor, dar că pentru aceasta 
fiecare trebue să dorească sincer şi în de
plină libertate mântuirea. Melania facil 
dar prozelitism. Pentru aceasta ea se 
osteni să câştige inima celor rătăciţi, lă- 

murindu-i asupra rătăcirilor lor, dându-le 
exemple vii la ce perfecţiune morală se 
poate ajunge, prin creştinism.

Siluirile şi persecuţiunile, ca şi cum
părarea conştiinţelor, nu aduc nici un 
folos sufletesc nici celui ce le întrebuin
ţează, nici celui asupra căruia se între
buinţează; ele sunt tot aşa de reproba-
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bile, ca şi întrebuinţarea falşului şi a ca
lomniei. Cu chipul acesta nu se face pro
zelitism. Sectele cari întrebuinţează astfel 
de mijloace spre a-şi înmulţi sau păstră 

credincioşii, sunt tot aşa do departe de 

învăţătura lui Hristos, ca şi cele ce-şi fac 

fală din aceea că nu vor să facă prozeliţi.
Pe lângă ocupaţiunile acestea, S. Mela

nia foarte adesea mergea la Ipona de cerea 

sfaturi delà S. Augustin, şi petrecea pras- 
nicileîn catedrala episcopală din acel oraş. 
Erau vechi legăturile ce legă pe Episcopul 
Iponei cu familia Yaleriilor. Ştim că Pu- 
blicola întreţinuse o corespondenţă cu S. 
Augustin, şi Cuvioasa Melania Antonia 
eră adesea ospătată de acest sfânt episcop. 
Ea murise chiar acolô, câteva săptămâni 

numai după perderea unicului ei fiu. S. 
Augustin povesti Melaniei câtă durere 
facil Melaniei moartea lui Publicola, şi 
cum i-a fost peste putinţă a-i supravieţui 

multă vreme.
Vizitele acestea la Ipona, erau destul 

de dese. Intr’una din ele, se petrecu un 
fapt de care vorbesc vieţile sfintei, şi care 

merită a fi. cunoscut- Venise în Ipona, 
Melania, însoţită de Pinian şi de Epis-
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copul Alipie. Erau toţi în catedrală, când 
de odată norodul începu a strigă: Pinian 
preot-! Pinian preot! Şi nu încetă de loc, 
cu toate stăruinţele lui Augustin de a-i 
linişti. Poporul cereă hirotonia lui Pinian. 
Lucrul acesta eră un obicei destul de răs
pândit în timpul acela. Aşă fusese ridi
cat S. Amvrosie la arhiepiscopia Mila- 
nului, aşă ajunsese S. Paulin preot şi 
episcop la Nola, chiar S. Augustin tot în 

chipul acesta fusese silit să primească hi
rotonia. La început Biserica toi eră aceste 
neregulate hirotonii, fiindcă ele se întâm
plau rareori şi totdeauna caseră rezultate 
extraordinare. Cu timpul însă, se abuză 

de această facultate. Poporul mânat de 
interese cu totul altele decât cele duhov
niceşti, cereă hirotonii pe care Biserica 
nu le puteă încuviinţă.

O probă de aşă abuz, eră şi cererea de 
hirotonire a lui Pinian. Iponezii

în contra Episcopului lor, pe care îl 
învinovăţeau că nu se interesează de

murmu
rau

ne
voile lor lumeşti. Episcopiile africane, 
erau foarte numeroase şi destul de mici. 
Ele nu erau nici cât o plasă din judeţele 
României. Când într’o aşă eparhie, se
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aşeza un bogătaş creştin, în eparhia aceea 

curgea lapte şi miere. îşi poate dar în
chipui oricine ce putea fi cu episcopia 

Tagastului, în zilele Melaniei; şi ne ex
plicăm uşor că iponezii erau geloşi pe 
vecinii lor. Căutau clar un mijloc ca bu
nătăţile ce căzuse asupra Tagastului, să 
treacă în Ipona. Ei crezură că silind pe 
S. Augustin să hirotonisească preot în 
Ipona pe Pihian, vor sili pe Melania să 

părăsească Tagastul. Dar Pinian nu vroia 
să primească preoţia şi S. Augustin, care 
ştia care este pricina ce făcea oile sale să-l 
dorească preot, nu se arătă dispus a le 
face voia. Văzând aceasta, poporul se re
voltă de-a binelea, Catedrala începu, să 
urle, piaţa se umplu de oameni furioşi, 
aşa că zilele S. Augustin erau chiar în pe
ricol. Atunci Pinian, trimise emisari prin
tre răsvrătiţi ca să le spue că dacă S. 
Augustin va fi silit să hirotonisească pe 
Pinian, Pinian fuge din Africa. El se 
obligă însă să rămâe în Ipona, dacă po
porul renunţă a-1 cere dé preot. Cum 
acesta eră fondul dorinţei poporului, se 

făcti pace. Răsvrătiţii cerura un legământ 

scris. Numai după ce jură că se va în-
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toarce în Ipona, îi deteră drumul ca să 

însoţească pe Melania până la Tagast. 
Albina, care rămăsese acasă, se înfuriă 
auzind toate acestea, şi nu voia deloc a 

se învoi ca Pinian să se ducă de acolo. 
Ea credea că un legământ obţinut în silă 

nu leagă pe nimeni, şi avea în fond toată 
dreptatea. Dar S. Augustin scrise lui Pi
nian rugându-1 a se ţine de vorbă, ca să 

nu dea o pildă rea şi ca să arate cât trebue 
respectat jurământul, chiar când este siluit.

De altfel foarte curând, iponezii nu se 
mai interesară de Pinian, care acum numai 
aveâ aşa mari bogăţii de împărţit. Când 
în 417, Melania părăsi Tagastul spre a 

se duôe la Ierusalim, Pinian plecă şi el 
din Ipona, fără ca poporul să se arate 

supărat de plecarea unuia care nu îm
părţea milostenii prea multe.

In veacul Y, o călătorie se făcea mult 

mai încet decât ne putem închipui noi, 
cei obişnuiţi cu drumurile de fier şi cu 

automobilul. Delà Tagast la Ierusalim, 
Melania făcîi aproape un an pe drumuri. 
Mergeau când cu carul cu boi, când pe 

catari ori cămile. Şi se opreau pretutin- 
deni unde eră nevoe de ei, sau unde ei
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aveau nevoe de binecuvântările vre-unui 

episcop sfinţit, ori de sfaturile vre-unui 
călugăr cuvios. Nu avem multe amănunte 

asupra călătoriei lor, dar ştim că se opriră 
mai mult timp în Alexandria.

Ei fură acolo oaspeţii S. Chirii al A- 
lexandrieil). Acest vestit patriarh, nu era 
numai om învăţat şi călugăr îmbunătăţit. 
El fusese crescut de mic copil de unchiul 
si predecesorul său, Patriarhul Teofil, care 

îi dase învăţătură multă şi o educaţie 
aleasa.

Până atunci S. Chirii nu cunoscuse per
sonal pe S. Melania, dar faima ei ajunse 
de mult până la el, care de sigur cunos
cuse pe Antonia Melania, maica binefă
cătoare a călugărilor egipteni, şi care eră 

neuitată în Egipt.
Gherontie ne spune că S. Melania stătii 

mai mult în Alexandria, şi că primirea 

ce-i facù S. Chirii, întrecù toate aşteptă
rile Cuvioasei.

Nu ştim anume ce preocupă pe S.S. 
Chirii şi Melania în conversaţiunile lor. 
Dar cunoscând zelul lor pentru ortodoxia

1) Rumpolla. S. Melania. Pag. 212.
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catolică, ştiind ce bun bisericaş erà S. 
Chirii, delà care avem ceasurile împără
teşti ce se citesc în Sfânta şi Marea Vi
neri ; ne putem închipui că au trebuit să 
vorbească, şi de controversele religioase 

ce pasionau lumea teologică, şi de chipul 
cum se poate mai bine împodobi slujba 

dumnezeiască.
Gherontie povesteşte cum, în 417, se 

anunţă sosirea în Alexandria a unui că
lugăr cuvios, Nestorie, vestit pentru proo- 
rociile sale, şi care avea darul să vindece 

boalele. Poporul întreg îi eşi înainte ca 
să-i sărute mâna şi să-i ceară blagoslpvenie. 
Melania cu Pinian şi Albina, merseră şi 
ei inaintea lui Nestorie. Nestorie îi opri 
lângă el, şi după ce se duse lumea cea
laltă, îi binecuvântă şi le spuse vorbele 
acestea : «Nu slăbiţi în credinţă! Sfârşitul 

încercărilor este începutul bucuriei. Ce 
sunt suferinţele trupului acesta, pe lângă 
slava care se va arătă vouă?»

Cuvintele şi binecuvântarea lui Nesto
rie îmbărbătară pe cuvioşii noştri. Ei pă
răsiră Africa cu dorul de a se face vred
nici de Sion.
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Din Ierusalim, Melania mai veni odată 
în Africa, împreună cu Pinian.

Vânzându-şi moşiile ce aveau în Spa
nia, din productul acela ei hotărîră a mi- 

lui cetele călugăreşti ce trăiau în Egipt. 
Voia Melania să miluiască, şi ea, pe cu
rioşii ce fuseră altă dată hrăniţi de bunica 
ei. Ţinea apoi să vadă.cu ochii monahis
mul acela, care minunase întreaga creşti
nătate, prin perfecţiunea lui.

Ei erau dascălii călugăriei. Vorbind de 
ei, S. Ieronim zice : «Toate meseriile au 
dascălii lor. Militarii trebuë să înveţe delà 
Camil, Fabricius, Regulus şi Scipion. Filo
sofii ascultă de Pitagora şi Socrate, de 
Platon şi Aristot; poeţii de Omer şi Vir-' 
giliu, Menandru şi Terenţiu. Istoricii stu
diază pe Tucidide, Salustiu, Herodot şi 
Titu Liviu. Oratorii imitează pe Lisias, 
pe Grrachi, Demostene şi Cicerone. .Mode
lele şi dascălii noştri, ai călugărilor, sunt 
Pavel, Antonie, Iulian, Ilarion şi Maca- 

rie1)».
Cu îmulţirea creştinilor, eră pericol ca 

creştinismul să nu se transforme într’olege

1) S. Ieronim, Epistola LVIII.
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lumească. Mulţimea demnitarilor împă
răteşti tindeau, prin faptele şi legiuirile 

lor lumeşti, la aceasta. Prin vieaţa şi 
exemplul lor, Părinţii pustiului înlătu- 

]ară pericolul1). S. loan Chrisostom, vor
bind de aceşti sihastri, spune: «In Egipt 
veţi găsi un pustiu ce întrece raiul. Acolo 
veţi dă de şase sute de cete îngereşti în 
chip omenesc, noroade de mucenici, so- 
boare fecioreşti. Acolo a pierit puterea 
Satanei şi străluceşte împărăţia lui Hris- 

tos» 2).
Părăsind Ierusalimul în 419, Melania 

şi Pinian se opriră în împrejurimile Ale
xandriei, unde trăiau câteva mii de călur 

‘ gări. In pustiul acesta văzuse Palladie, 
mai'de mult, pe vestitul Dorotei schim
nicul, cel ce munceâ ziua cărând bolo
vani, şi noaptea împletind la rogojini. 
Acolo admirase altă dată Antonia Mela
nia, pe Cuvioasa Alexandra, ce trăia în 
chilia ei neprimind pe nimeni, şi luându-şi 

hrana de pe o ferăstrue, în care îi puneau 
ale mâncării fără să dea cu ochii de ea.

1) Goyau. Sainte Mélanie. Pag. 150 şi
2) S. Ion Chrisostom. Omilia delà Mafei VIU. 4. (Migne, 

LVII., col. 87).

urm.
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Acum, scrie Gherontie, Melania şi Pinian 
„mergeau prin chiliile călugărilor şi ale 

fecioarelor, împărţind mila înţelepţeşte, 
dând fiecăruia după nevoia lui. Ajungând 
în chilia unui sfânt, Ava Eféstion; ei îl 
rugară să primească câţiva bani de aur. 
Călugărul refuză totul. Cuvioasa, văzând 
cu groază că nu avea în chilie altceva 
decât o. scoarţă, un coş cu pâine uscată 
şi o solniţă; ascunse aurul sub sare. Ei 
plecară repede, ca nu cumva să prindă 
de veste pusnicul. Dar nu apucaseră să 
fi trecut gârla, când iată veni după ei 
omul lui Dumnezeu şi îi întrebă, ce să 
facă el cu aurul. Melania îi răspunse să-l 
dea la săraci, dar el îi spuse că în pustiu 
nu sunt săraci ; şi văzând că nu poate să-i 
convingă a primi aurul înapoi, Efestion 

îl asvârli în apă-*.
Intrând apoi în Alexandria, la curtea 

S. Chirii şi prin monastiri, văzu pe câr- 
muitorii cetelor călugăreşti, pe S. Ava 
Victor, S. Ava Ilie, pe Arhimandritul 
Tebaidei şi pe toţi ceilalţi stareţi vestiţi. . 
Delà Arhimandritul Tebaidei, aflară cum 
sunt organizate chinoviile pahomiene. Me
lania nu se duse la Tebaida, căci monas-

5
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tirile S. Paliomie erau organizate în aşa 

chip, încât se ţineau toate numai prin 
munca călugărilor ; ele nu aveau nevoe 

de milostenie.
Se duse însă prin chiliile schimnicilor 

din Nitria, unde Amon cârmuiâ pe călu
gări şi fosta lui nevastă, pe călugăriţe. 
Erau acolo vre-o cinci mii de călugări, 
cari trăiau fiecare în sihăstria lui, de
parte unii de alţii. Toţi se adunau Sâm
băta şi Dumineca în biserică, de ascultau 
liturghia şi se împărtăşeau din Sfintele 

Taine.
Grherontie ne spune că pretutindeni că

lugării o primeau pe Melania, ca şi pe 

un bărbat călugăr, fiindcă „avea cuvioasa 
aceea duh bărbătesc în ea, sau mai bine 
încă, ceresc4'*.

Unul din cuvioşii din Nitria, dete Me- 
laniei. o mantie călugărească, o scufie şi 
o curea. Gherontie spune că ea încinse cu
reaua aceea, de care se sluji uneori spre 
a face minuni ; iar mantia şi scufia o 
puse bine, ca să le îmbrace la moarte.

Dupăce vizită toate monastirile şi pe 
călugării vrednici de văzut ; după ce îm
părţi la biserici, călugărilor şi rnonasti-
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rilor toţi banii ce aduseră cu ei, Melania 
şi Pinian pleacă ducând cu ei binecu
vântările S. Chirii şi ale tuturor sfinţilor 
•egipteni.

Melania erà nerăbdătoare a se întoarce în 
Ierusalim, unde o adăsta Albina. Acolo ea 
are de gând să se încerce a trăi, la fel cu si
hastrii din pustiurile Egiptului şi Africei.

De aceea dar, fără teamă de greutăţile 
iernii, Melania părăsi în grabă Africa, 
pentru a doua, şi ultima oară.



IV.

S. MELANIA IN IERUSALIM

,upa o călătorie de două săptămâni, — 

pe atunci drumul din Alexandria la 
Ierusalim se făcea în şasesprezece zile,. 
— Melania şi ai săi intrară în cetatea Sio- 

nului.
Tot ce prinseseră până atunci din vân

zarea averilor lor, cuvioşii noştri îl împăr
ţiseră în milostenii. Puţinul ce mai aveau 

încă, chiar în ziua sosirii lor, îl duseră- 
Episcopului din Ierusalim, ca să fie îm
părţit, de el, săracilor. De a doua zi câteşi 
trei, lipsiţi de orice avere, începură să vie 

regulat la episcopie, ca să primească tainul 
ce episcopia împărţea dimineaţa cerşeto
rilor lipsiţi de mijloace.
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în secolul IY şi V, asistenţa publică o 
făceau episcopiile, cari centralizau milele 
creştinilor evlavioşi, şi le împărţeau apoi 
cu socoteală celor ce în t-r’adevăr erau lip
siţi de cele trebuincioase vieţii. Această 
cutie a milelor eră administrată de unul 
din diaconii episcopiei ; Episcopul locului 

dă o mare însemnătate acestui serviciu 
public necunoscut pe pământ, înainte de 
întemeierea creştinismului. Statul antic, 
în păgânătatea lui, nici ideie nu avea de 
asistenţa publică ; şi nici culturile păgâne 
nu cunoşteau milostivirea. Nici chiar îm
părţirea de pâine şi de grâne, ce se făcea 
la Roma plebei, nu avea de loc caracte
rul unei asistenţe pentru săraci. Se îm
părţea de mâncare plebei, fără deosebire, 
şi aceasta numai în scop politicşi electoral.

Statele creştine, niciodată nu au con
testat Bisericii dritul de a conduce asis
tenţa publică. Bărbaţii de Stat demni de 
acest nume, au înţeles în totdeauna că 
Statul, din pricina organizării sale comple
xe, nu va putea niciodată să fie un drept şi 
inteligent împărţitor al milelor. A trebuit 
să vie revoluţia franceză din 1789, cu ten
dinţele sale anticreştine, a trebuit să a-
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jungă francmasoneria stăpână pe politica 

lumei, pentru ca în anumite ţări să-şi 
creeze şi Statul oficii de asistenţă publică. 
Această asistenţă însă, de câte ori a fost 
controlată, s’a dovedit a fi mai mult o 
casă de căpătuire a neamurilor şi a clien
ţilor celor puternici, decât un ajutor al 
săracilor adevăraţi. Nu aşa eră cutia mi
lelor delà Ierusalim. Acolo veneau regulat 
bătrânii, schilozii şi neputincioşii de li se 
dă hrană; din casa aceia se milostiveau 
călugării şi sihastrii slăbiţi de posturi, şi 
cari îşi petreceau timpul rugându-se pen
tru miluitorii lor.

Când S. Melania puse piciorul în Ieru
salim (418), oraşul eră cu totul altceva 
decât este acum în zilele noastre.

Cetatea lui David şi templul lui Solo
mon, erau de mult distruse de soldaţii lui 

Titu. Patriarhatul creştinesc, întemeiat de 
S. Apostol Iacov, dispăruse şi el tot de 
mult.

Pe ruinele Sionului din legea veche, ro
manii au fost ridicat un oraş nou — Elia — 

în care domneau legile romane şi culturile 
păgâneşti. In Elia nu prea se găseau nici 
creştini, nici jidovi, şi unii şi alţii neiu-
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bitori de idoli, şi unii şi alţii persecutaţi 
de împăraţii idolatri. Ovreii erau bănuiţi 
ca vrăjmaşi ai cârmuirii romane în Pa
lestina. Creştinii erau trataţi ca o sectă 
periculoasă şi contrară ideii de Stat.

De abia trecuse un secol, de când S. 
Constantin cel Mare, împăcase ideia de 
Stat roman cu creştinismul. Atunci S. 
Elena, mama lui, venise în Ierusalim, şi 
în chip miraculos descoperi lemnul ade
văratei cruci. Această Sântă împărăteasă 
ridică Ierusalimul Legii celei noui, clă
dind monastiri şi biserici frumoase pretu
tindeni, pe unde tradiţiunea spunea că a 
pătruns Mântuitorul. Ea zidi frumoasa bi
serică delà S. Mormânt, şi tot ei se da
torează sfintele locaşuri din Vitleem.

Dacă duhul dihoniei nu ar fi pătruns 
mai târziu între creştini, Ierusalimul nu 
ar fi fost dat pradă mahomedanilor; şi în 
tot cazul, odată recucerit de creştinii cru
ciaţi, nu ar mai fi fost posibil să recadă 
sub stăpânirea semilunei. Toate aceste ne
norociri nu au venit asupra noului Ieru
salim, cel împodobit creştineşte de S. S. 
împăraţi Constantin şi Elena, decât pen
tru păcatele noastre ale creştinilor, celor
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ce nu simţim ce ruşine este ca Mormântul 
Domnului să fie păzit de necredincioşi, ca 
turcul să fie cel ce menţine linişte şi or
dine în acel sfânt locaş.

Nu ştim dacă Dumnezeu permise Me
laniei să prevadă această nenorocire. Pro
babil că ea nici nu a gândit că în acele 
locuri unde trăise, murise şi înviase Dum
nezeul-om, unde âtunci vieţuiau la umbra 
paşilor lui mii de călugări cuvioşi, va 
domni vreodată Califul lui Mahomed.

Am spus, mai sus, că Melania încredinţă 
tot ce mai avea parale, Episcopului din 
Ierusalim. In adevăr, în zilele Melaniei, 
cetatea sfântă eră ocârmuită de un sim
plu episcop, sufragan al Arhiepiscopului 
Chesareiei, şi prin urmare ţinând de Pa
triarhia Antiohiei. D’abia câţiva ani după 
moartea Melaniei — la 451 — Episcopul 
Iuvenalie obţinii delà Sinodul din Calce- 

don, ridicarea unei a cincea patriarhii, 
pentru Scaunul Ierusalimului. Se ştie că 
Maxim I, Patriarhul Antiohiei, protestă 
la început contra acelui canon care înte
meia Patriarhia Ierusalimului, şi care 
puse sub ascultarea acestui scaun patriar
hal o mulţime de eparhii, ce până atunci
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le ocârmuise el; dar văzând că în cele 

din urmă Papa Leon cel Mare se învoeşte 
la aceasta, se supuse şi elL).

In secolul al V, fiind dar Ierusalimul 

o simplă episcopie din Patriarhia Antio- 
hiei, în Biserica Ierusalimului domneau 

riturile antiohiene, care nu aveau nimic 
aface cu ritul bizantin. Se ştie că dâbia 

în secolul X a început să pătrundă în An- 
tioliia ritul bizantin. In zilele S. Melanie, 
în Antiohia ca şi la Ierusalim, se slujea 
liturghia siriană a S. Iacov2).

Liturghia S. Iacov s’a păstrat mai mult 
timp în Ierusalim, decât chiar în Antiohia. 
In secolul XIII, Teodor Balsamon, spune 
că «locuitorii din Ierusalim şi Palestina, 
la prasnicele cele mari săvârşesc liturghia 
S. Iacov ». Acestei liturghii au rămas multă 
vreme credincioşi locuitorii Ierusalimului, 
unde amintirea ei nu a dispărut niciodată 
cu desăvârşire. Din această pricină la 30 
Decembrie 1900, în ajunul pomenirei S.

1) C. Charon. Histoire dos patriarchate Melkites. T. I. Pag. 
2G1 (Roma Forzani et Comp. 1900).

2) Liturghia siriană, numită a S. Iacov, nu este opera 
acelui apostol, tot aşa precum liturghia bizantină numită a 
S. Ion Chrisostom, nu este opera acestui ierarh. Lucrul este 
dovedit ştiinţificeşte, şi nici nu se mai discută asupra lui.
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Melania, Patriarhul ortodox-neunit Da
mian a poruncit să se slujească acea litur
ghie în paraclisul seminarului S. Cruci, 
urmând a se urmă aceasta în fiecare an l).

Afară de liturghia şi riturile antiohiene, 
în Ierusalim se săvârşeau anumite ier ur
gii la locurile unde a trăit, pătimit şi 
a înviat Mântuitorul 2).

Natural fii dar ca primul an al şederii 

lor îq Ierusalim, cuvioşii noştri să-l pe
treacă vizitând minunatele locaşuri Dum- 
nezeeşti ce împodobeau Ierusalimul, Vi- 
tleemul, Nazaretul şi toată Palestina. Cu 
ocaziile acestea, ei căutară să se fami
liarizeze cu ritul oriental particular Bi
sericii din Ierusalim. Melania se pregătiă 
mai ales pentru sihăstria, în care avea de 
gând să se închidă.

Pentru acest gând al ei, Melania cerù 
sfaturi duhovniceşti delà S. Ieronim pre

1) Liturghia fu atunci săvârşită de Arhiepiscopul din 
Zante, obişnuit cu liturghia S. lacov, ce nici odată nu a 
dispărut din insula aceia (Echos d’orient T. IV. Pag. 274. 
Anul 1901).

2) Aceste ierurgii sunt amănunţit descrise de Monahia 
Euharia, ce călători la Ierusalim în secolul IV şi delà 
ne-au rămas nişte reiaţi uni scrise, asupra cărora Dom 
F. Cabrol C. S. B. a publicat un interesant studiu în lS95r 
la Paris.

care
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care îl găsi în Palestina, şi delà matroa
nele romane pe care S. Ieronim le adu
sese acolo, ca să ie perfecţioneze în vieaţa. 
călugărească.

Marcela, Paola, Blesila, Evdochia şi 
Fabiola erau ucenicele S. Ieronim. Pre ele 
le dete Sfântul drept modele de imitat. Me- 

laniei. Unele dintre aceste cuvioase femei, 
precum fii Paola erau rude de aproape ale 

Cuvioasei noastre. Aceasta din urmă fu
sese chiar câtva, timp în Monastirea Me
taniei din Tagast : Acum o găsi în 'Vit- 
leem într’o monastire întemeiată de S. 
Paola şi unde stareţea fiica ei, Eustochia. 
In monastirea aceasta, întâlni Melania, 
pentru prima oară, pre S. Ieronim de îl 
rugă să o călăuzească şi pre ea, în păsu
rile ei.

Eră Melania gata a se închide într’o 
chilie pre Muntele Măslinilor, când deo
dată se pomeni iarăşi bogată. Vechilul ei 
din Spania, reuşise să vândă bine moşiile 
ce avea Cuvioasa în ţara aceia, şi îi tri
mise preţul dobândit. Aceasta hotărî pre 
Melania să meargă în Egipt, şi să nu
trească cetele de călugări cari altă dată 
trăiseră din mila Metaniei celei bătrâne.

—V
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Luă cu ea pe Pin ian. Albina rămase ca să 

supravegheze clădirea chiliei în care Me
lania avea să se închidă, la reîntoarcerea ei.

De milosteniile ce împărţi Melania în 
Egipt şi de minunăţiile ce văzii ea la că
lugării deacolo, am vorbit mainainte.

Când reveni în Ierusalim, ea găsi chilia 
ei gătită de mult. Şi în chilia aceea, pe 

muntele plin de sihaştri şi de călugări, 
trăi Melania cincisprezece ani. Mare şi mi
nunate sunt ostenelile sale în chilia 
strâmtă şi goală, din care îşi făcu locu
inţă. Delà Bobotează până la Paşte, Me
lania nu ieşia de loc din chilia în care se 
ruga într’una, stând pe un sac plin cu 

cenuşe. Când, la înviere, ieşieă în fine din 
chilie, posluşnica ei, rostind chilia, eră 

silită să o cureţe de viermii ce mişunau 
■sub culcuşul Sfintei care, altă dată, dor
mise în Palatul Celi montan în paturi de 
puf şi mătase.

In celălalt timp, ea primea la cinci zile 
pre Pinian şi Albina, cari veneau la ea 
-cu ale mâncării.

Uneori 
bună,

primea şi pre Paula, vara ei 
o tânără ce nu împlinise douăzeci 

-de ani şi care rămăsese singură pe pământ.
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Toţi ai ei, rând pre rând o părăsiseră pen
tru o lume mai bună. Se dusese şi S. Paula, 
şi Eustochia şi S. Ieronim. Monastirile din 

Yifcleem vegetau, lipsite de sufletele acelea, 
mari, cari le dedeseră viată şi slavă călu
gărească. Vechile monăstiri latine se go
leau. Cei ce vroiau să trăiască călugă
reşte, se duceau mai bucuros în mona
stirile ce acum întemeiară alţi călugări 
vestiţi, născuţi în pământul Palestinei, şi 
cari, la rândul lor, deteră vieată şi strălu
cire creştinismului. Acum toti doreau a. 
se numi ucenici ai S. Eftimie sau ai S. 
Pasarie şi cei cu dânşii. Şi Paula, orfană 
în toată puterea căvântului, adese venea 
din Vitleim la Ierusalim, ca lângă Mela
nia să reînvieze amintirile ei scumpe.

Poate că tocmai văi tarile Paulei, în
deamnă pe Melania să încerce a reînvia 
duhul Sf. Ieronim, întemeind ea o mona- 
stire pe Muntele Măslinilor. Nu ştim ce- 
decise pe Melania să iasă din chilia ei, şi 
să reînceapă o vieaţă de apostolat. Sigur 
este că Pinian fù însărcinat să caute femei 
ce ar voi să se călugărească, şi să le aducă- 
Melaniei. Curând se adunară nouăzeci de 
monahii ; şi în anul 431, Cuvioasa Melania.
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ieşi din sihăstria ei, ca să conducă pe fe
meile acestea la mântuire, prin călugărie.

Le clădi monastire frumoasă şi începii 
a le învăţă binele. «Nu vă voiu lăsă în 

lipsă pe nimic,» le zice Melania, «dar pă
ziţi-vă de vorbitul cu bărbaţii». Din sme
renie nu primi ea stâreţia, ci le puse altă 
.stariţă. «Eu vă voiu sluji, ca o slujnică a 
voastră!» le spunea ea. Şi în adevăr, nu 
numai slujnică credincioasă, dar mamă du
ioasă se facil Melania, pentru călugăriţele 
•ei. Ea, care petrecuse cincisprezece ani 
în cea mai aspră schimnicie, se arătă 

foarte blândă cu ucenicile ei. Nu numai 
•că nu le îmbiă cu posturile, dar face tot 
ce-i stă în putere ca să le îndulcească 

vieaţa în monastire. Chilii frumoase, 
mese îndestulate, chiar băi pentru cură
ţirea corpului zideşte Melania, în mona- 
stirea ei. Ea încercă, şi reuşeşte, a duce pe 

călugăriţele ei la mântuire, îndemnându-le 
să aibă bunătatea inimei, 
cultare.

Ştim că Melania ajuna câte cinci zile 

4earândul. Totuşi pe călugăriţele ei nu le 
punea la posturi grele, ci le spune că 
«postul este cea mai de pe urmă îmbună-

smerenie şi as-
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tăţire. Precum fecioara gătită în haine 
albe de nuntă, nu se încalţă cu ghete de 
piele neagră, ci poartă încălţăminte la fel 
cu hainele ; aşa şi sufletul împodobit de 

toate bunătăţile sufleteşti, are nevoe şi de 
post. Dar carele posteşte nefăcând şi ce
lelalte bunătăţi, seamănă cu fata care îm
brăcată în haine sdrenţăroase ar purtă în 
picioare pantofi de mătase albă». «Dia
volul nu mănâncă şi prin urmare poate 
posti, el nu doarme şi prin urmare poate 
veghiă ; dar ceeace nu poate diavolul, este 
să se arate iubitor şi smerit».

Ca să le arate cât preţ pune ea pe bu
nătatea inimei, Melania le mărturiseşte 

că de orişice se adastă la judecata de apoi, 
din partea vrăjmaşului; dar ceeace o li
nişteşte este aceia că «vrăjmaşul nu o va 
putea învinovăţi, că a dormit vre-odată 
având încă mânie în inima ei în potriva 
•cuiva)). Se grăbeşte însă a le mai spune, 
•că «fără ascultare nici cele lumeşti nu se 

pot duce la bun sfârşit».
De cum se îmbrăcă S. Melania în Ieru

salim, ne dă Cardinalul Rampolla lămuriri 
foarte interesante. «Haina Melaniei eră 
stiharul cu mânecile lungi». «La Ronia
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cocoanele călugărite purtau o cingătoare 

de lână.... Melania se încingea cu o curea 

de piele, ce-i fusese dată de un om al lui 
Dumnezeu1*. Călugăriţele romane purtau 

peste stihar un rond fără mâneci, o man
tie de pânză groasă. Aşa. mantie îi fusese 
dăruită şi Melaniei de cel ce-i dase cu
reaua ; dar Cuvioasa nu a vrut să o pună 

pre ea, ci a lăsat să o îmbrace cu mantia 
aceea la moarte. In cap purtă culion „cu- 

, cullus44, adică o scufie de lână aspră, cu 
o basma de pânză ce o acoperea până 
peste umeri. Scufia1) fiind acoperământul 
pruncilor, arătă că cei călugăriţi erau cu
raţi şi nevinovaţi ca nişte prunci. Ma
troanele mai purtau şi un văl preţios „ve- 
lamen“ ; Melania în locul acestuia purtă 

o învelitoare simplă „maforte44 „ce-i fu
sese dăruită de o roabă a lui Dumnezeu, 
fecioară sau văduvă călugărită4*. Melania 
şi călugăriţele ei, purtau costumul acesta 
«în stofă încă mai aspră44 decât îl purtau

1) Cu trecerea timpului, acest acoperământ al capului, în 
Orient şi-a -schimbat cu totul înfăţişarea, încât nici de 
departe nu mai aminteşte scufia pruncilor, el şi-a păstrat 
însă numele de culion, sau de scufieTTn apus s’a pierdut 
numele de scufie, dar calota clericilor latini a păstrat, 
caracterul unei adevărate scufii.
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călugăriţele din Roma, «aşa cum îl purtau 

călugăriţele din ţara aceia», din Pale
stina1).

Portul călugăriţelor din secolul IV şi 
V ni-1 descrie S. Athanasie, prin urmă
toarele sfaturi : «Stofa hainelor tale să nu
coste bani mulţi, să fie din cele mai eftine. 
Rasa să nu o vopseşti, ci să rămâ'e în faţa 
fuiorului din care e ţesută. Vălul, tot în 
culoarea aceasta, să nu aibă ciucuri. Mâ
necile să acopere braţele până la vârful de
getelor. Părul capului să-ţi fie tuns, şi bas
maua de peste scufie să fie fără ciucuri2)».

Melania, care avusese paraclisul ei în 

palatul Celimontan, care ştia că este în
găduit epis.copilor, monastirilor şi creşti
nilor de frunte să-şi clădească paraclise 
particulare, dori un paraclis şi pentru mo- 

naşti rea ei. Astfel de paraclise făcuse şi 
în ctitoriile ei monastireşti din Tagast. In 

paraclisul ce clădi acum în monastirea de 
pe Muntele Măslinilor, Cuvioasa aşeză 
moaştele Sfântului Prooroc Zaharia, şi ale 

celor patruzeci de mucenici din Sevasta. 
Din biografia ce ne-a rămas delà Glieron- 
tie, duhovnicul şi slujitorul monastirei,

1) Rampolla. Santa Melania. Pag. 103—166.
2) S. Atanasie. Migne, T. XXMII, Col. 264.

' 6
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aflăm că Melania şi călugăriţele ei, ţineau 

tipicul călugăresc întocmai ca la Roma1), 
ceaslovul şi ierurgiile se făceau după ritul 

latin, care eră ritul natural şi legitim al 

Melaniei.
Nimeni în Ierusalim nu se speria de lu

crul acesta, căci părea lucrul natural ca 
fiecare să păstreze ritul în care s’a născut, 
îngăduind Domnul varietatea riturilor, El 
a arătat oamenilor că-i este plăcut să fie 
lăudat şi prea mărit în felurite rituri, bi
necuvântate de El. De aceia fiecare este 

dator să ţie cu sfinţenie ritul în care s’a 
născut, păstrând unitatea credinţei cu Sân 

Biet’ru, Verhovnioul Apostolilor, în per
soana urmaşilor lui.

Din biografia cuvioasei noastre, avem 
dovadă că, în timpul ei, era obiceiul a se 

împărtăşi în toate zilele. Obiceiul acesta 
de a se împărtăşi zilnic eră general. Numai 

prin scăderea credinţei, şi din pricină 

unele învăţături eretice au pătruns incon
ştient în oarecare biserici 

tinţă ca împărtăşania să fie considerată, 
de unii, ca o recompensă pentru cei cu toţii

ca

a fost cu pu

1} Rampolla. Santa Melania. Pag. 260—2G8.



Sânta Melania S3

•curaţi ; şi aşa chiar să se limiteze — din 
rătăcire — numărul împărtăşeniilor în
găduite într’un an. Aceasta însă nu a fost 
niciodată învăţătura Bisericii lui Hristos, 
care nu uită cuvintele Domnului, şi prin 
urmare ştie că cu cât omul este mai pă
cătos, cu atât are nevoe mai mare de cu
răţirea păcatelor sale, precum cu cât ci
neva e mai bolnav, cu atât trebue să ià mai 
des medicamente. Şi medicament vinde
cător al sufletului, smerit şi pocăit, este S. 
împărtăşanie. Acestea toate niciodată nu 
au încetat a le spune Episcopii Romei, ce
lor dreptcredincioşi. Acum Papa Piu X, 
îndemnând pe toţi la împărtăşania zilnică, 
nu a făcut altceva decât a reînviat sfintele 
•obiceiuri ale Bisericii primitive. In che
stia aceasta nu a fost nici o deosebire între 
riturile apusene şi cele orientale. Obiş-' 
nuita chemare la împărtăşanie pe care o 
face preotul ce săvârşeşte liturghia lui S. 
loan Chrisostom, arată zilnic, că odată cu 
preotul, se împărtăşau toţi credincioşii de 

rit bizantin.
Tot din viaţa S. Melaniei, vedem că 

•eră la începutul secolului V obiceiul a se 

' face zilnic mai multe liturghii pre acelaşi
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altar. Azi neuniţii fac, în teorie, o vină ce
lor ce lucrează astfel ; zic în teorie, căci 
în practică lucrul îl. fact şi ei uneori. Aşa 

spre pildă, în 1877, pre vremea când oştile 
ruseşti se găseau înprejurul Bucureştilor, 
regulat la Ciorogârla, în Monastirea Sâ
ni urcăşeşti se făcea două liturghii. Una de 
un preot român pentru călugăriţe, şi a 

doua de preotul rusesc pentru trupele im
periale1).

Creştinii din zilele Melaniei, aveau prea 
multe amărăciuni cu ereziile ce sfăşiau 
Biserica ; ei nu se ţineau de dispute ritua- 
listice. Dacă şi acum, cei ce ţin cu ade
vărat la Hristos ar înţelege ce păcat fac 
ridicând ori reînviind discuţiuni deşarte, 
în lac de a se uni în lupta contra indife
rentismului şi a necredinţei, sentimentul 
religios ar fi mult mai viu ; viaţa noastră 

nu ar fi amărîtă prin lupte şi desbinări 
sterpe.

Când Pelaghie începu a propagă învă
ţătura sa mulţi — între cari însuşi Papa 

Inochentie I, — statură un moment la în
doială, asurziţi de protestările lui în cato-

1) Lucrul îl ţin delà însăşi răposata Stariţă a Mona- 
stirii, Maica Sofia, Hei iade- Radu lese u.
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licitatea ortodoxiei sale. Prietin bun cu 

Bufin, Pelaghie cunoştea bine pre S. Me
lania. Ei dar se adresă el îndată, rugându-o 
să-i dobândească bunăvoinţa episcopilor 
din Africa şi din Orient. Ştiind că Papa 
nu osândise pe Pelaghie, şi crezându-1 de 
bună credinţă, Melania se. osteni mult 
spre a se aduce pace în Biserică. S. S. Ie- 
ronim şi Augustin însă nu se lăsară a fi 
înşelaţi de viclenia ereticului ; şi reuşiră a 
convinge ei, pe cei în drept, că învăţătura 
lui Pelaghie tinde la tăgăduirea milei 
Dumnezeşti şi ajunge a consideră botezul 
inutil pruncilor.

Melania căreia, caşi lui Pinian, S. Au
gustin îi dedicase scrierea lui înpotriva 
pelaghianismului, se convinse uşor că Pe
laghie eră eretic. Ea se bucură, împreună 
cu toţi ai sei, când văzii osândirea lui Pe
laghie ; căci oricât de milă îi eră de neno
rocirea omului, Melania ură de moarte 

ereziile.
Din cauza acelei uri în potriva tuturor 

ereziilor, mai târziu, la Constatinopole, ea 

se va osteni să distrugă şi ultimile rădă
cini ale ereziei produse mai mult din ig
noranţa, decât din răutatea inimii lui Ne-
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storie, Patriarhul Oonstantinopolei. Dar 

despre această acţiune a Melaniei, ne vom 

ocupă în altă parte.
In anul 481, Melania perdù pre Albina. 

Pentru adăpostirea rămăşiţelor ei, Cu
vioasa clădi un paraclis lângă peştera unde 

zăcuse trei zile trupul neînsufleţit al Mân
tuitorului.

Nu trecu anul, şi Melania aşeză în ace
laşi paraclis şi pre Pinian. La 482, Me
lania văduvise deabinelea. Perderea lui 
Pinian costă mult pre Melania, el trăise 

şi se ridicase la umbra soţiei pe care o iu
bea ca pe o soră şi o ascultă ca pe o mamă. 
Patru ani locui Melania într’o chilie li
pită de paraclisul, unde dormeau scumpii 

ei răposaţi. In timpul acesta ea îndoi po
stul şi rugăciunea, ca astfel să îndulcească 

tot mai mult Pronia, în favoarea iubiţilor 
ei. Credinţa ei nestrămutată în nemurirea 
sufletelor, o făcuse să reziste durerii ce 

o coprinse la despărţirea de cei cu care 
trăise ; şi tot credinţa aceia, o îndemnă să 
înmulţească jertfele, spre a-şi asigură în
tâlnirea cu dânşii într’o lume mai bună.

In scopul acesta, se gândi la clădirea 
şi a unei monastiri de călugări pre Mun-
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tele Măslinilor, aproape de mormântul Al
binei şi a lui Pinian. Spre a-şi împlini gân
dul, Melania trebuia să treacă prin multe 

greutăţi. Un moment eră aşa lipsită de 
bani, încât erezii că va fi silită să lase 
lucrul baltă. Dar tocmai când eră mai lip
sită de parale, un pios creştin îi aduse 
două sute de bani de aur, cu cari continuă 
clădirea. Mulţumirea Melaniei, la primirea 
acestui dar miraculos, ne-o descrie Ghe- 

rontie, care spune că singurul dor ce mai 
avea Melania pre lume eră «să vadă cu 
ochii ei monastirea isprăvită, şi să asculte 
slujbe regulate făcându-se în Biserică, ca 
oasele mamei sale şi ale domnului ei Pi
nian, să se răcorească prin cântările că
lugărilor».

înainte de moarte, — în 438 — Melania 
găzdui în Ierusalim pre împărăteasa Eu- 
doxia. Soţia împăratului Teodosie, eră fiica 

unui athenian păgân, vestit retor în timpul 
lui, care dedese fiicei sale o educaţie aleasă, 
dar păgână. îndrăgită de Teodosie, Eudoxia 
primi botezul, odată cu coroana împără
tească. Prin vieaţa ei plină de cuvioşie, 
prin scrierile ei în favoarea creştinismului, 
ea reuşi să încredinţeze pre cei mai rău
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voitori că primise botezul din convingere, 
nu din ambiţie.

Cu ocaziunea petrecerii Melaniei în Con- 
stantinopole, Impărăteasa-poetâ, care scri
sese imnuri în cinstea S. Iustinei şi S. Ci- 
prian, cunoscii pre călugăriţa-erudită care 
copiase cu multă ştiinţă şi cu spirit cri
tic, Sfintele Scripturi. Intre aceste amân
două femei se născu. o legătură sufletească. 
Neputând Eudoxia să păstreze în Bizanţ 
pre Melania, îi promise că va veni, ea, să 
o viziteze în Ierusalim.

Delà S. Elena, nici o altă Vasilisă a 

romanilor nuinai călcase în Ierusalim. Că
lătoria Eudoxiei fii o sărbătoare pentru 
întreaga Palestina, care se minună de 
slava şi strălucirea în care trăiau şi că- 

lătoriau împărătesele bizantine. Melania 
o primi în pragul monăstirei, cu toată sme
renia datorită Augustei, şi cu toată dra
gostea cuvenitş, creştinei. îi arată în 

nunţime ctitoria ei, şi îi recomandă fecioa
rele ce' o înconjurau. O duse 

-chine la Sfântul Mormânt, şi pe la toate 
.sfintele locuri. Ţinu să-i arate şi ceeace 
ridicase ea, la mormântul alor săi.

Pretutindeni făcii împărăteasa milo-

ama-

să se în-
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stenii mari, şi pre toţi îi minună prin 
pietatea ei plină de tact şi de înţelep
ciune. Eudoxia se decise a nu părăsi Sio- 
nul, până nu se va târnosi şi paraclisul 
pe care Melania îl zidise la mormântul 

Albinei şi a lui Pini an. In paraclisul a- 
cesta aşeză Melania moaştele S. Arhidia- 
con Ştefan şi al celor patruzeci de muce
nici din Sevasta 1). După textul siriac 
al lui Petre Ivireanul; S. Chirii al Ale
xandriei, cu o numeroasă sinodie de ar
hierei egipteni, ar fi târnosit paraclisul. 
Fiind dat că S. Chirii a venit în Ierusa
lim în timpul când petrecea acolo Eu
doxia, lucrul nu este peste putinţă; dar, 
întrucât Gherontie nu spune nimic în 
privinţa asta, cei mai mulţi socotesc po
vestirea aceasta a lui Petre Ivireanul, ca 
o legendă tendenţioasă.

Gherontie ne povesteşte de o minune ce 
făcii S. Ştefan, în ziua târnosirii şi pentru 
rugăciunile Melaniei. împărăteasa, in-

1) Moaşte de ale SS. Patruzeci de mucenici, aşezase Me
lania şi în paraclisul monastirii de călugăriţe. Nu e proba
bil să le fi ridicat de acolo, spre a le pune în mouăstirea 
de călugări ; mai probabil pare că sânta- noastră a mai gă
sit şi alte moaşte de ale acelor sfinţi, şi pe acestea le-a 
pus în paraclisul cel nou.
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trând în Biserică, îşi scrânti rău piciorul, 
aşa că slujitorii pre braţe o duseră în Bise* 
rica învierii. Melania, cu lacrămi în ochi 
îngenuchie la racla Sfântului, şi începii să 

se roage pentru vindecarea Eudoxiei. Ea 
nu se ridică, delà rugăciune, până ce slu
jitorii împărăteşti nu veniră de-i spuseră 
că împărăteasa a fost vindecată de odată, 
şi că îi mulţumeşte ei pentru această mi
nune a Protomartirului Ştefan.

Puţin timp după minunea aceasta, Eu- 
doxia părăsi Ierusalimul, ducând cu ea la 

Constantinopole moaşte de ale Sf. Şte
fan şi o bucată din lanţul în care fusese 
ţinut Sân Pietru. Din lanţul acesta o 
parte îl trimise împărăteasa fiicei sale, 
la Borna; şi el se găseşte, până în ziua 

de azi, în Biserica San Pietro in Vincoli.
S. Melania însoţi peEudoxia,până în Che- 

sareia. « împărăteasa se despărţi de Cuvioa
sa Melania plângând», scrie Gherontie.

La întoarcerea ei în Ierusalim, Melania 
fii cuprinsă de gândurile morţii; 

propiâ. Dar înainte de a descrie sfârşitul 
Cuvioasei, se cuvine să ne ocupăm de pe
trecerea ei în Bizanţ, la Constantinopole, 
unde- cunoscù ea mai întâi pe împărăteasa 
Eudoxia.

ce se a-



V.

S. MELANIA LA CONSTANTINOPOLE

Jfe lbina, mama S. Melanii, erà după cum 
^'se ştie de neam bun, scoborîtoare din 

Ceionii. Ceionii Volusieni, ramura din 
care se trage Albina a fost rămas mai 
mult credincioasă legii strămoşeşti, adică 
păgânismului.

Neamul acesta al Ceioniilor eră foarte 
vechiu şi nobil. El eră de origină etruscă 
şi se împărţea în mai multe ramuri : 
Rufii Ceionii, Ceionii Iuliani şi Rufii 
Ceionii Cecina. In această din urmă spiţă 
eră obiceiul a se dă membrilor ei nu
mele de Albin şi Volusian; de aceia 
uneori ramura Ceionilor Cecina eră nu
mită uneori Ceionii Albini şi Ceionii Vo
lusieni l). Spiţa Volusienilor era alte ori 

numită şi Sabini.

1) Rampolla S. Melania. Pag. 125—130.
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adică buniculTatăl Albinei noastre 
matern al S. Melanii se numea Publius 
Caeionius Oaecina Albinus, şi fusese în-
tr’un timp Proconsul al Numidiei. El este 
îndeobşte cunoscut sub numele de Pon- 
teficele Albinus, căci eră pontifex major, 
adică mare preot al zeiţei Vesta. Pe 
nişte pietre ce s’au găsit în Africa, unde 
a trăit câtva timp ca Proconsul al Nu
midiei, s’a găsit săpat numele acestui 

Albinus şi i se zice : vir clarissimus con- 
sularis. Toţi contimporanii lui Albinus 

laudă talentele şi erudiţiunea acestui ar
hiereu păgân. însuşi S. Ieronim a în
treţinut relaţiuni prietineşti cu marele 
preot al Vestei, şi vestitul monacii ne 
spune că Albinus eră un bărbat prea 

distins şi foarte învăţat. Mulţi cred că 

Albinus înainte de moarte ar fi trecut la
creştinism. Cardinalul Rampolla scrie că 

lucrul este foarte cu putinţă, dar că nu 
e cu nimic dovedit.

Dacă cei mai mulţi Volusieni erau pă
gâni, totuşi şi în spiţa aceasta a Ceio- 

niilor erau destui creştini. Aşa, între . 
alţii, Cardinalul Rampolla ne vorbeşte
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de o altă Albină, pre care o numeşte 
Albina cea bătrână. Aceasta Albină, mama 

Marcelei, eră o bună creştină şi un fiu 

al ei fii acel Albinus care, în anul 389, 
era pentru a doua oară Prefect al Romei 
şi care fii bun prietin cu S. Ambrosie x).

Ponteficele Albinus, era căsătorit cu 
o creştină. Nu i se cunoaşte numele, 
nici neamul din care se trăgea soţia ma
relui preot al Vestei, doar ştim atât că 
a fost creştină şi că S. Augustin o stimă 
foarte mult. Din căsătoria aceasta s’a 
născut aceia ce luă pre Publicula şi fu 
mama S. Melanii. Atât Albina cât şi 
sora ei Leta, fură crescute în legea maicii 

lor, adică creştineşte. Leta fii măritată 
cu Iulius Toxatius şi avii de fiică pe 
Fecioara Paula, căreia Toxatius îi dete 
numele acesta în onoarea străbunicăi sale, 
S. Paula. Afară de aceste două fete, Pon
tificele Albinus a avut şi trei băeţi.

Caeionius Conticius Gregorius, cârmui 
în calitate de consular provinciile PicenQ, 
şi Flaminina. Caecina Decius Albinus, 
bogat şi vestit pentru frumuseţa vilei ce

1) Ibid. Pag. 136.
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aveà în Neapole, fù la început militar, 
apoi guvernă Campania ca Proconsul ; în 

397— 8, fii unul din cei patru Comiţi ai 
Palatului. In fine la 401—2, îndeplini 

sarcina de Prefect al Romei.
vestit dintre fraţii Albinei 

noastre, fù însă Volusian. Rufius Anto- 
nius Agrypinius Volusianus. In două 
rânduri Prefect al Urbei (la 41b şi la 421); el 
fu şi Prefect al Pretoriului la 42S şi 429. 
Bărbat cu o cultură aleasă, talentat şi bine 

crescut, Volusian ducea viaţa epicurei
lor. Iubitor al tuturor plăcerilor fizice şi in
telectuale, el se interesă mult şi de fi- 
losofia creştină. Crescut de Albinus în 
legea strămoşească, în care Arhiereul 

Vestii îşi crescuse pre toţi băieţii, Vo
lusian profesa păgânismul, dar fără mult 

entusiasm. Iubindu-şi foarte mult surorile, 
el nu eră antipatic deloc creştinismu
lui, în care găsea multe învăţături in
teresante, dar pe care îl consideră ca 
o sectă nu tocmai potrivită cu nevoile 

şi plăcerile pe care viaţa poate da celor ce 
trăesc pre pământ. Volusian eră prietin 
cu Ş. Augustin, şi întreţinea 

respondenţă cu Episcopul Iponei. S. Au
gustin încercă chiar a-1 aduce la creş-

Cel mai

o vie co-
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tinism, clar caldele îndemnuri al acestui 

sfânt ierarh nu deteră rezultatul la care 
avea el dreptul să spere, delà un om aşa 
de învăţat şi cu atâtea calităţi sufleteşti, 
cum eră Volusian. Plăcerile de care Vo- 
lusian eră aşa de iubitor, fură buruenile 
care nu lăsară ca sămânţa aruncată de 
S. Augustin să rodească imediat ; dar, 
cum vom vedea mai la vale, sămânţa 
aceasta nu fii.complect distrusă de bu
ruenile care o năbuşeau. Pentru moment 
prietenia lui S. Augustin şi a S. Paulin 
de Nola, nu avură alt efect decât să-l 
împedice a-şi dă coatele cu vrăjmaşii 
militanţi ai Bisericii.

Poetul Claucliu Rutiliu, mare admira
tor al păgânismului antic şi amic al lui 
Volusian, făcea, tot ce puteă ca să 
împedice inima lui Volusian a se des
chide la chemarea lui Hristos l).

Dar când mila Domnului se întinde 
asupra cuiva, nimic nu o poate împedică 
să ridice pre acela din orice rătăcire şi 
să-l facă vrednic şk fericirea cerească. 
Ferice, de o mie de ori ferice, de cel ce

1) lbid. Pag. 130-133.
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pentru vre-o faptă bună, face ca mila 

Domnului să se coboare asupră-i. Intre 

acei cari fură atinşi ele mila aceasta, 
eră să fie şi Volusian. Rugăciunile maicii şi 
suroriior lui Volusian, ca toate rugă
ciunile făcute cu credinţă, aveau să ro
dească în curând.

La 43(> împăratul Valentinian IU, tri
mise pre Volusian în calitate de legat 

la Constantinopole, ca să negocieze căsă
toria lui cu Principesa Eucloxia, fiica 

împăratului Teoclosie. înaltele demnităţi 
ce ocupase Volusian, însuşirile sale di
plomatice îl făceau desigur demn de 
această ambasadă.

Ceeace hotărî însă pre Valentinian să 
aleagă pre Volusian, fir însă mai ales că 
Ceionii erau legaţi de familia imperială 

prin legături de sânge. O mătuşe a lui 

Volusian fusese Ceionia Bassilina, soţia 
lui Iuliu Constantin Cesar şi mama împă
ratului Iulian Paravatul.

Volusian fir primit foarte bine la Ţa- 
rigracl. Un palat al Impărătesii Eudoxia 

fir gătit spre a găzdui pe Ambasadorul 
lui Valentinian, şi Teodosie făcir tot ce-i 
stătir în putinţă ca şederea lui Volusian
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pre malurile Bosforului, să-i fie cât mai 
plăcută. Se ştie că misiunea lui Volusian 
reuşi şi tânăra Eucloxie, părăsi Roma 
Nouă, ca să domnească împreună cu Va- 
lentian în Roma Veche.

Se pare că acolo, la Ţarigrad, adrni-^ 
rând luxul oriental a bizantinilor, căl
când prin săli acoperite cu praf de aur' 
şi privind măreaţa panoramă ce se des
făşură înaintea ochii or lui ; Velusian îşi 
aduse aminte de nepoata lui Melania, şi 
fu cuprins de dorul de a o revedea.

In acest sens scrise el S. Melanii la 
Ierusalim, trimiţându-i şi o carte împă
rătească prin care Împăratul Teodosie 
poruncea căpitanilor de poştă, să pue la 
dispoziţia Cuvioasei Melanii tot ce tre^- 
bueşte spre a călători la Constantinopole.

Melania primi cu bucurie scrisoarea 
lui Volusian. pe care se obişnuise a-1 iubi 
din copilărie şi pentru mântuirea căruia 
se ruga neîncetat. Totuş un moment stătii 
la îndoială, şi cerii sfat duhovnicesc de 
ce trebue să facă. Toţi fiind de acord, ca 
Melania erà datoare să răspundă la chema^ 
rea unchiului ei, ea porni spre Constan
tinopole cu nădejdea în suflet că drumul

'7
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acesta trebue să fie de vre-un folos su
fletesc.

Ieromonachul Gherontie, care o însoţi 

în această călătorie, ne-a lăsat în scris 
. amănuntele călătoriei S. Melanii la Con- 

stantinopole.
El ne povesteşte cum Căpitanul poştei 

din Tripolisul Palestinei, se codea la 
datul catârilor trebuincioşi la drum, şi 
cum, spre a-1 decide, Gherontie dete a- 
cestui curier, anume Messala, trei bani 
de aur. Pe când Gherontie se ciorovăia 
cu Messala, S. Melania eră dusă la bise
rica unde se găseau moaştele S. Muce
nic Leontie. Ea se rugă de sfântul acela 
să-i arate în vre-un chip oarecare, dacă 
drumul ce făcea Melania la Constau tino- 
pole era sau nu plăcut Domnului. Şi iată 
că spre dimineaţă se pomenesc cu Mes
sala, alergând în fugă după ei şi ţipând 

lui Gherontie să se oprească în loc. Au 
crezut bieţii oameni, că Messala, şi-a fă
cut seamă şi nu e mulţumit cu bacşişul 
dat ; de aceea Gherontie se grăbeşte a-i 
făgădui încăodată atât, cât i-a mai dat. 
Dar căpitanul poştei, aruncă banii şi 
pleacă până ce Melania nu-1 binecuvân-

11U
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tează, şi-i promite că nu va spune ni
mănui ele aceea că a îndrăznit un mo
ment să primească bacşiş pentru datul 
catârilor.

Cu ocazia aceasta, Messala îngenunche 
la picioarele Melaniei, şi mărturiseşte că 
în timpul nopţii atât lui, cât şi neves
tei sale, i s’a arătat în vis S. Leontie 
şi l-a mustrat straşnic pentru greutăţile 
ce făcuse Melaniei.

Melania şi Gherontie ascultară cu mi
rare cele ce le povestea căpitanul poş
tei. Când îl liniştiră, ei putură plecă în- 
nainte, şi S. Melanie zise lui Gherontie : 
„Nu trebue să ne mai temem de nimic. 
Drumul ce facem este plăcut lui Dum
nezeu1'.

Dar cu toate că această miraculoasă 
arătare, întărise în credinţă pe Melania, 
totuş cu cât se apropia mai mult ele îm
părăteasca cotate a lui Constantin, mul
ţime de griji o cuprindeau. Incepù a se 
teme cum va putea, ea, acum o biată că
lugăriţă săracă, să stea în faţa prinţilor 

şi împăraţilor.
Se opreşte dar la Calcedon şi merge 

de se roagă de moaştele S. Eufimiei, să-i
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dea putere a duce Ia bun sfârşit lucrul 
pentru care merge la Constantinopole. 
Convinsă că S. Eufimia va stă în ajuto
rul slăbiciunii sale, S. Melania intră în 
Bosfor plină de nădejde şi păşeşte spre 

locuinţa ce-i pregătise Senatorul Laus- 

sus1) în palatul său.
Acest Laussus eră un bogătaş ţarigră- 

dean, ce fusese Mare-Şambelan. El acum 
locuia din palaturile zidite de S. Con
stantin , pentruca să slujească de reşedinţă 

fruntaşilor Senatului. Laussus împodo
bise palatul acela în tot chipul, aşa că 
eră- una din frumuseţile Ţarigradului. 
El eră un vechiu cunoscut al S. Mela- 
nii ; de el îi vorbise mult Vlădica Palia- 
die pe când eră găzduit de Melania în 
vila ei din Via Appia. Ea ştia cât se in
teresă Laussus ‘de cele bisericeşti, cum 

ceruse lui Palladie să scrie o apologie 
a schimnicilor din pustie, apologie cunos
cută sub numele de Istoria Laussiacă- 
Desigur Cuvioasa aflase cât de mult lup
tase Laussus pentru apărarea ortodoxiei 

catolice, ameninţate de Nestorie. Ea avea

1) Ibid. Pag. 236.
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poate lucrarea în şase volume ce apăruse 

ca cheltuiala lui Laussus, spre comba
terea nestorianismului.

Aşa că nici că puţeâ fi Cuvioasa mai 
nimerit găzduită altundeva, afară defat 
Laussus. Mulţumită dar în suflet că i se 
dăduse o aşa. gazdă, ea, se opri însă nu
mai un moment la locuinţa ei cea nouă, 
şi pe dată porni să vadă pe Volusian.

Unchiul Melaniei eră bolnav în pat. - 
Se pare că vederea nepoatei sale în haine 
simple călugăreşti îl emoţionă tare, căci 
Gherontie spune cum. Volusian i se adresă 
lui, zicând : » Nici nu ştii, Domnule Pă
rinte, în ce lux a fost ea crescută. Ni- , 
meni din ai noştri, nu a înotat în atâta 
belşug. Şi uite-te cum singură s’a osândit 
la atâta sărăcie, la o vieaţă aşa de aspră».

Fără să lase pe Gherontie a zice ceva,
S. Melanie răspunse ea lui Volusian. «A- 
flă delà mine că am dispreţuit slava, bo
găţiile şi toate dulceţile vieţei acesteia, 
ca să pot dobândi bunurile viitoare şi 
veşnice pe care Dumnezeu, ca un înte
meietor şi ziditor al lumii, le dărueşte 
celor ce cred în El». Apoi îndemnă pe 
Volusian, a se converti şi el. «Apro-
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pie-te, rogu-te, ele baia nemuririi şi lip- 
seşte-te de bunurile cele trecătoare ca să 
capeţi pe acele veşnice. Leapădă-te de 

rătăcirile diavolilor, cari vor arde în fo
cul cel nestins la un loc cu cei ce le 

dau ascultarea.
Muncit de boală, mişcat de cele ce ve

dea şi auzeâ din nou, Volusian stă în 
cumpănă. S. Melania crede să-i facă plă
cere, spunându-i că are de gând să roage 

şi pe împăratul Teodosie să vie la el, 
să-l sfătuiască să se boteze.

Lui Volusian nu-i este însă plăcută 

ideia de a se hotărî la botez după în
demnul împăratului. «Rog pe Cuvioşia 

Ta, să nu faci lucrul acesta. Dumnezeu 
ne-a lăsat pe toţi liberi în acţiunile noa
stre. Simt că va veni ceasul când voiu 

cere să fiu spălat de noroiul păcatelor. 
Dar de vpiu face aceasta din îndemnul 
împăratului, ar părea că m’am supus stă
pânirii din afară şi aşi fi lipsit de rodu- 

rile ce se cad deciziunii mele libere».
S. Melania înţelese delicateţa gestului 

lui Volusian, şi nu stărui mai mult. Ea 

rugă însă pe S. Proclu, Patriarhul Ţa-
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rigradului, să se ducă pe la Volusian şi 
să-i vorbească de cele sufleteşti.

Sfaturile lui S. Proclu priiră bine lui 
Volusian. El se arătă încântat de acest 
sfânt ierarh, şi Melania putù nădăjdui 
mult că Volusian se va mântui. Dar pe 
când Volusian bolea din greu, când toţi, 
în cap cu S. Melania, făceau totul ca 
Legatul împăratului Valentinian să nu 
moară în păgânătate, iată- că şi S. Me
lania căzii, şi ea, la pat.

Intr’o zi, pe când Sfânta stătea în ca
mera ei, se pomeni în odae cu un harap 
micuţ, care începii să o întrebe supărat : 
«Până când ai de gând să tot pui beţe 
în roata nădejdilor mele?» Apoi îi spuse 
că dacă se tot ţine de capul lui, el, ne
grul acela mititel, avea să facă tot ca 
să piardă prietenia împăratului, şi la 
urma urmelor —ce mai vorbă multă? — 
o să-i dea o boală din care greu va pu
tea să scape.

Melania văzii în harapul cel mititel 
o arătare a diavolului, şi începu să-şi 
facă cruce. Nu se înşelase deloc : La sem
nul Crucii, diavolul dispăru într un fum 

gros. S. Melania speriată, trimise după
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Gherontie, ele îi povesti întâmplarea şi 
începură a se ruga împreună. Deodată 
S. Melania fù apucată de o durere straş
nică în coapsă şi căzii într’un leşin ce o 

ţinii în nesimţire trei ceasuri.
Şase zile zăcii ea în pat.-La ceasul când 

se ivise harapul cel mititel. S. Melania 
eră apucată de dureri, de dă mâna cu 

moartea.
Lucrurile acestea le povesteşte Gheron- 

tie cu un aşa lux de amănunţimi, în cât 
este peste putinţă ca cineva să se poată 
îndoi de veracitatea faptului. Totuş se 

vor găsi poate cetitori, stăpâniţi de pre
judecăţile aşa zisei ştiinţi moderne, cari 

vor socoti că pot pune la îndoială, dacă 
nu existenţa fenomenului, dar cel puţin 

caracterul 'său diabolic. Pe aceia 11 rog 
să se gândească că ştiinţa modernă, este 

silită să admită existenţa unor fenomene 
extraordinare, pre cari, ori cât le va nu
mi spiritism, telepatie, ori nu ştiu şi eu 
cum, tot nu le va putea explică pe toate 
în alt chip decât închinându-se în faţa 
necunoscutului.

Dacă vor binevoi, cititorii noştri, 
ne urmeze înainte, vor vedea că feno-

* •

sa



Sânta Melania 105

m emil acesta extraordinar cu care fu în
cercata S. Melania, nu poate a se ex
plica altfel decât ca o ispită diavolească.

Intr’adevăr, în a şaptea zi de zăcere, 
S. Melania fu înştiinţată că Volusian 
intrat în agonie. îndată ce S. Melania 
află că Volusian e pe moarte, ea cere să 
fie dusă la unchiul ei. Eră însă aşa de 
bolnavă, încât toată lumea îi răspunde că 
este peste putinţă să o ridice din pat. 
Totul e însă în zadar: „Duceţi-mă la un
chiul meu“ strigă Cuvioasa. „Duceţi-mă 
la el, căci altfel mâhnirea ce-mi faceţi 
va îndoi durerile melei

a

Văzând că nu o'poate nimeni convinge 
să se liniştească, Gherontie, cu multă 
greutate, pune de o ridică din pat şi o 
aşeză într’o litieră, pe care slujitorii o 
iau pre umeri şi o duc cu încetul spre 

palatul unde zăcea Volusian.
Gherontie o porneşte înainte şi în fugă 

într’acolo. Ajuns la reşedinţa Legatului 
imperial, el află că slujitorii lui Volusian, 
văzând în ce stare este el şi ştiind că 

S. Melania e rău bolnavă, au chemat la 
patul bolnavului pe Elefteria, „doica Prea 
Cuvioasei împărătesei I se spune în fine,
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că simţindu-se rău, Volusian singur a tri
mis după S. Proclu şi a cerut botezul.

Pe dată Gherontie trimite un slujitor 

călare înaintea Sfintei, ca să o liniştea
scă. Slujitorul trimis de Gherontie, în
tâlni lectica ce ducea pe S. Melania în 
piaţa numită forul lui Constantin.

Cu greu duceau servitorii patul în care 
stă S. Melania, căci oricât de încet mer
geau ei, durerile ce Melania simţea ia 

picior, făceau orice mişcare foarte dure
roasă. Dar în momentul când i se spuse 

că S. Proclu a botezat pe Volusian, ea fù 
cuprinsă de o aşa mare bucurie, încât ca 
prin farmec durerile îi încetară. „Dia
volul ruşinat, eşi din ea şi împreună cu 

el dispărură şi suferinţele Melaniei“, scrie 
Gherontie.

Servitorii se cruciră văzând cum se 
scoală de uşurică din lectică şi cum por
neşte iute, mai iute, decât toţi,- spre lo
cuinţa lui Volusian.

Acolo, într’o fugă, sue scările şi dând 
'.de Volusian, Melania sărută pe unchiul 

ei şi îi zice cu lacrămi în ochi : „Feri
cit om eşti tu, carele pe lume ai fost slă
vit cu cinstea ce ţi se cuvenea ; şi acum
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te duci la Domnul, curăţit de păcate pria 
baia nemuririi, în care te-ai scăldat-1*.: 
Toată ziua şi noaptea ce-i urmă, S. Mela
nia stătii nemişcată lângă patul lui Vo- 
lusian, căutând prin toate mijloacele a-i 

îndulci suferinţele trupeşti şi a-i oţeli 
sufletul. După obiceiul din secolul acela, 
de trei ori în acea noapte Yolusian fiu 
împărtăşit cu Sfintele Taine l).

La revărsatul zorilor, când ţarigrăde- 
nii se pregăteau să serbeze botezul Dom
nului, la 6 Ianuarie 437, Volusian îşi 
dete obştescul sfârşit.

Boala lui Yolusian ţinuse câteva luni.. 
S. Melania întrebuinţă timpul acela, nu 
numai îngrijindu-1 şi sfătuindu-1 la po
căinţă ; ea se încercă şi reuşi să stârpea
scă ultimile urme ce eresul Nestorian lă
sase în cetatea lui Constantin cel Mare..

Este un fapt istoric ce nu se poate tă
gădui, că nici un scaun arhieresc nu a 
fost mai pângărit prin ereziile celor ce-I 
ocupară, cât Scaunul Constantinopolei.. 
Desigur în scaunul acesta au strălucit 
ierarhi ca S. Ion Chrisostom, S. Proclu,.

1) Ibid. Pag. 253—254.
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•S. Tarasie şi alţii, cari prin cuvioşia vie
ţii lor, prin talentele şi mai ales prin 
ortodoxia lor catolică, au căutat să cu
reţe Biserica Constantinopolei de petele 

•ce-i lăsaseră asupră-i un trecut îndoios, 
sau chiar eretic deabinelea.

Unii caută să explice aceste căderi în 
erezii, ale ierarhilor ţarigrădeni, prin 
faptul că populaţiunea bizantină avea o 

pornire bolnavă la ridicarea de contro
verse teologice ; alţii socotesc că ereziile 
•acestea s’ar datori amestecului nepermis 

•al politicei în cele bisericeşti şi, faptului 
că de obicei ierarhii ţarigrădeni erau 
prea supuşi puterii împărăteşti. Se poate-- 
•şi este foarte probabil — că toate aceste 
împrejurări au contribuit întrucâtva fie
care, ca biserica ţarigrădeană să devie 
biserica în capul căreia a stat cei mai 
mulţi eretici, dar e permis să vedem în 
acest fapt şi o pedeapsă cerească pentru 
episcopia bizantină, care fără nici un 

cuvânt duhovnicesc, ci numai din ambi
ţie lumească şi prin intrigi politice, din 

simplă episcopie sufragană, se ridică în- 
tâiu la rangul de arhiepiscopie, apoi de 

patriarhie, luă pasul asupra celorlalte



Sânta Melania 109-

patriarhii orientale; şi în fine cuteză a 
se luptă chiar cu Roma, îndrăsnind a se- 
răsvrăti împotriva Scaunului lui S. Pe
tru, Verhovnicul Apostolilor. Până a a- 
junge acilea, au trecut multe secole, în
delunga răbdare a Proniei a iertat multe 
greşeli. A trimis Domnul ţarigrădenilor 
multe încercări şi multe mângâeri. Chiar 
după nebuna crimă duhovnicească ce să
vârşi Eotie în veacul IX, Domnul, prin 
aleşii săi, încercă multe ca să lumineze* 
pe greci asupra rătăcirii după urma că
reia sângerează şi azi Biserica Lui.

La începutul secolului Y, stătea în scau-; 
nul lui S. Ion Chrisostom, un călugăr Nes
tone care începu să propovăduiască că. 
Nespurcata Fecioară Maria a născut din 
pântecile ei numai pe Hristos-omul ; cu 
alte cuvinte că Hristos-Dumnezeul nu 
sa smerit în pântecile Fecioarei din iu
bire de oameni. Se pare că Nestorie era, 
un călugăr foarte ignorant, şi că a ră
tăcit mai mult din nepricepere, decât, 
din răutate. In tot cazul, învăţătura lui. 
eră o erezie din cele mai periculoase, 
care distrugea din temelie însăşi credinţa 
în omenirea Fiului lui Dumnezeu ; punea.
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la grea încercare taina mântuirii oame
nilor prin naşterea şi patima lui Hristos, 
Dumnezeu-omul.

La început, ca mai totdeauna de altfel, 
împăratul susţinii pe Nestorie împotriva 
celor ce-1 acuzau de energie. Când însă 
S. Proclu lumină chestia prin predicele 

lui, când se citiră scrierile lui S. Chirii 

ale Alexandriei, mai ales când se adună 
•sinodul din Efes, şi după Papa Celestin I 
•osândi pe Nestorie, împăratul isgoni pe 

Nestorie din cetate şi-l exila îutr’o mona- 

stire.
. Când sosi S. Melania în Ţari g rad, erau 
încă episcopi cari păstrau simpatia lor 
lui Nestorie, şi încercau a-1 reabilita. Unii 
căutau să împace lucrurile şi se trudeau 
•să găsească un termen care fără să fie 
cel de Ţeotocos (Maica Domnului) pe 

•care nu-1 primea Nestorie, să înlăture 

termenul de Hristotocos (Maica lui Hri
stos) de care se ferea ortodoxia catolică. 
Se scriau volume peste volume pentru 

-şi contra fiecărui termen. Spiritele nu 
erau de loc liniştite.

S. Melania, cu mintea ei genială, în
ţelese numaidecât câte pericole ascun-
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•deă eresul lui Nestorie, şi se puse pe lu
cru, cu nădejde bună de a sfârşi cu con
troversele acestea. Chemă la ea pe toate 
damele din înalta societate şi pe călugă
riţele ce populau suburbiile Ţarigradului, 
şi începu a le explică tot ce este rătăcit 
în nestorianism.

Ţ&rigrădencele, trăite în ghinecee lu
xoase, îşi petreceau timpul ca toate orien
talele : în mici intrigi femeeşti şi într’o 

'specială indolenţă pentru tot ce nu le stri
că isihia lor. In cele sufleteşti, ele ur
mau orbeşte pe duhovnicii lor, şi nu se 
pasionau de cele teologice de cât atât 
cât erau legate de cele pământeşti. Şi 
tocmai pentru că în Constantinopole, 
foarte adese discuţiile teologice, aveau 
un scop sau isvor politic, tocmai de a- 
•ceea când femeile .'bizantine se pasionau 
de cele bisericeşti, nu eră tocmai pentru 

binele sufletesc.
Acum. în palatul lui Laussus, ele ve

neau să vadă o ilustră patr’.ciană din 
Soma-Veche, ajunsă călugăriţă în Ieru
salim, o bogătaşă sărăcită de bună 
şi din dragoste de Hristos. Toate acestea 

impresionară mult pe

voe

bizantinele delà
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curtea lui Teodosie, şi S. Melania reuşi 
a face din ele nişte adevărate ortodoxe- 

catolice, nişte apostoli ai dreptei credinţe.
Pretutindeni şi în toate timpurile, fe

meia a putut face mult bine, când se 

lasă a fi condusă de spirite superioare, 
când reuşeşte a birui uşurinţa şi zelul 
pătimaş, ce sunt legate de unele suflete 

femeeşti. Când femeile se pasionează de 
dreptate şi adevăr, cu activitatea lor fe
brilă, cu anumite insuşiri inerente sexu
lui lor, ele pot avea un rol însemnat şi 
binefăcător. Dumnezeu le binecuvinte.ază 
totdeauna când ele îşi închină activitatea 

lor .ortodoxiei catolice. De aceia şi în 
veacul V, luminate de S. Melania, femeile 
bizantine se puseră pe lucru şi reuşiră 

să biruiască schisma şi erezia care bân
tuia în vremea aceea.

Mult se bucură împăratul Teodosie de 
concursul ce dobândi de la S. Melania, 
pentru distrugerea nestorianismului. îm
păratul Teodosie, protejase la început pe 
Nestorie, este.foarte adevărat; dar el 
eră prea curat cu sufletul, ca să nu fie 
mâhnit văzând că nu eră aşă de uşor a 

stinge complect focul, pe care se cuve-
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neà să fi ştiut să-l înăbuşe delà început.
După înmormântarea lui Volusian, la 

care se asociă tot ce eră mai însemnat 
în Constantinopole, dând cinste rămăşi
ţelor unui ambasador împărătesc şi unui 
ilustru convertit; Melania nu mai stătii 
în Constantinopole, decât până ce făcu 
parastasul de patruzeci de zile delà moar
tea unchiului ei*

îndată după pomenirea aceasta, ea 
plecă spre Ierusalim. Nici rugăciunile îm
păratului şi ale împărătesei, cari ar fi do
rit să o ţină lângă ei, nici vremea rea 
şi urâtă nu o putură ţine pe loc.

In Februarie 487, S. Melania părăsi 
Constantinopolea, pe frig şi ninsoare. Ea 
plecă ducând făgăduiala împărătesei Eu- 
doxia că va veni în curând să se închine 
la S. Mormânt, şi să aducă multe daruri bo
gate pentru monahiile ei. Cu banii dobân
diţi acum delà Laussus, ea clădi un stabi
liment de băi pentru călugăriţele ei, băi 
de care a rămas ştirea ca să se desmdntă. 
istoriceşte aserţiunea neîntemeiată că Bi
serica osândeşte curăţenia trupului, că 

îngădue practicile necesare igienii 
corpului. Adevărul este că Biserica a cău-
nu

8
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tat numai să oprească pe credincioşi delà 

frequentarea acelor stabilimente unde, pe 
lângă băi, clienţii lor găseau şi alte dis- ^ 
tracţiuni cari tind la neînfrânare.

Mulţumită de rodul petrecerii sale în 
Roma Nouă, plină de speranţe pentru 
aşezămintele ei din Ierusalim, ea dori să 

ajungă acasă înainte de înviere. Pentru 

aceasta Gherontie ne spune, că nu se dete 
la o parte delà nici o osteneală. Călători 
pe un ger cumplit, trecu, munţi îngheţaţi 
cu piciorul, şi reuşi să ajungă în Ierusa
lim la vremea dorită.

Aci află cu bucurie, că mănăstirea ei 
de călugări, primise doui iluştri novici- 
Nabarnugos, Principe moştenitor al Geor- 

giei, fusese ostatic la Constantinopole, 
acolo primise botezul. Acum, sub numele 
de Petre Ivireanul, venise la Ierusalim 

să se călugărească în ctitoria S. Mei anii. 
Cu el sosi şi un negru ilustru, care îl 
însoţise la Constantinopole şi împreună 

cu care se botezase. Mitridate, acum Ion 
Eunucul, se luptă împreună cu stăpânul 
său să ajungă la perfecţie, prin călugărie.

S. Melania se grăbi să se ducă la ei, 
şi să le vestească că în curând vor ve-
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deà în Ierusalim pe împărăteasa Eudo- 
xie, pe care ei au trebuit să o cunoască 
la Constantinopole.

Mai târziu, după moartea S. Melanii, 
Principele Nabarnugos, devenit Ieromo- 
narhul Petre Ivireanul, zidi o monastire 
în Sion, Monastirea Ivirului. Ou timpul 
ajunse chiar Episcop la Maiuma şi îşi 
sfârşi zilele în durerea de a fi apărat 
monofisitismul. l)

Acum când S. Melania se întoarse din 
Ţarigrad, el şi loan Eunucul minunau 
soborul prin cuvioşia şi smerenia lor. Ei 
făceau fala monastirei clădite de S. Me
lanie..

1) Goyau. Ste. Melanie, Pag. 157.
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VI.

SFÂRŞITUL S. MEL ANI I

|fô|ulte persoane au presimţimântul mor- 

#*®ţii. Plecând din Viena sănătoasă, îm
părăteasa Maria Luiza, văduva lui Napo
leon I, îşi îmbrăţişâ prietenile plângând şi 
le spunea că simte că nu are să le mai re
vadă. Iar peste câteva luni, Maria Luiza 

muri la Parma, dintr’o răceală.
Nu e dar de loc de mirare că o sfântă 

ca Melania, care făcuse minuni, avea să se 

bucure de darul de. a-şi cunoaşte de mai 

nainte sfârşitul. Gherontie ne asigură că 
în anul morţii, ea aveă presimţirea că este 
la capătul vieţii sale pământeşti. In postul 

Crăciunului, scrise Paulei: ccVoesc să viu 
în Betleem, ca să petrec aci Naşterea Dom
nului)).
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Ajunul Crăciunului, îl petrecură rugân- 
du-se amândouă împreună.

In dimineaţa aceea se împărtăşiră, şi nu 
încetară toată ziua rugăciunile, decât spre 
a pomeni pre sfinţii în mijlocul cărora ace
ste două cuvioase şi ilustre patriciene tră
iseră, şi cari toţi acum erau în altă lume. 
La despărţire, spre seară, S. Melania îm- 
brăţişă cu dragoste pre vara ei, şi îi zise : 
«Roagă-te pentru mine, căci de acum îna
inte Crăciunul ai să-l petreci, fără de mine».

Cu convingerea că eâte ultima Naştere 
a Domnului, ce ea va sărbători încă pre pă
mânt, S. Melania veni în Ierusalim la 25 
Decembrie 43.9? Ziua aceasta o petrecu 
parte în monastire, parte în peştera din 
Muntele Măslinilor. A douazi, era pome
nirea S. Arhidiacon Ştefan. Cuvioasa Me
lania se duse de dimineaţă la biserica cu 
hramul primului mucenic, şi în care se 
păstrau moaştele Sfântului.

Ne oprim aici un moment, ca să con
statăm faptul că la 439, în Ierusalim se 
serba Naşterea Domnului la 25 Decem
brie. Se ştie că la început sărbătorirea Na
şterii Domnului, se făcea la 6 Ianuarie, 
odată cu botezul Mântuitorului. Acest ve-
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chiu obiceiu îl ţin încă armenii. Sărbăto
rirea naşterii la 25 Decembrie a fost intro
dusă mai întâiu la Roma. In Ierusalim, 
pentru prima oară, s’a serbat aşa cam cu 
vreo doi ani înainte, pre la 486 x). Ase
menea în scrierea lui Gherontie mai ve
dem că în secolul Y, pomenirea S. Ştefan 

se făcea a douazi de Crăciun, nu a treia 

zi cum o facem noi orientalii, acum.
Delà biserică, Melania se întoarse la mo • 

nastirea ei şi şezii la citirea catismelor îm
preună cu călugăriţele ei. Melania singură 
le citi din Faptele Apostolilor, istoria S. 
Ştefan.

Când Cuvioasa sfârşi de citit Apostolul, 
ea se întoarse către sobor şi făcând obiş
nuitele închinăciuni, zise : «Dumnezeu să 
vă mântuiască şi să vă blagoslovească, că 
de acum nu mai mă veţi auzi citind. Dom
nul mă chiamă la el, şi doresc să mor în 

pace. Iar voi măruntaiele mele, mădularele 
mele prea sfinţite, rămâneţi cu Hristos, şi 
întru frica Domnului împliniţi tipicul 
stru. Căci scris este : Blestemat cel ce calcă 

porunca Domnului său. Şi de nu voiu mai 
fi eu aici, Domnul rămâne de faţă>.

1) Card. Rampolla. Pag. 268—270.

VO-
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Toate plângeau. S. Melania, luă pe Ghe- 
rontie şi se duse în paraclisul monastirei 
sale de călugări, unde erau din moaştele 
S. Ştefan.

începu să se roage, şi Gherontie, ne-a 
lăsat cuprinsul rugăciunilor Sf. Melanii.:

(.(Doamne, Dumnezeule al sfinţilor tăi 
mucenici ; tu carele ştii toate şi carele ştii 
vieaţa ce mi-am ales delà început, ştii că 
te iubesc din toată inima, şi de frica ta 
cărnurile mele se us,ricară pre oase. Ţie, 
carele m-ai zidit în pântecile maicii mele, 
am închinat trupul şi sufletul meu. Tu, 
ţinând dreapta mea, îmi călăuzişi paşii ; 
dar eu om fiind, adesea păcătuii împotriva 
Ta, păcătuii cu cuvântul şi cu fapta, în 
faţa Ta, singurul carele eşti curat şi ne
întinat de păcate. Primeşte ruga mea. Iată 
lacrămile mele, primeşte-le din mâinile 
sfinţilor ce au biruit ispita. Curăţă pre 
roaba Ta, ca în ceasul când mă voiu sui 
la Tine, calea să fie deschisă sufletului 
meu şi diavolii să nu mă oprească în drum, 
ca astfel să ajung la Tine neîntinată, apă
rată de sfinţii Tăi îngeri, vrednică de ce
rescul Tău culcuş, ca să aud blagoslovind 

vocea Ta...y>.
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Apoi sg rugă sfinţilor mucenici, şi le 

ceru „să mijlocească la Dumnezeu să pri
mească sufletul său în pace, si ca monasti- 

rile sale să rămâe în frica Domnului».
In ziua aceea se împărtăşise de dimi

neaţa, în Biserica S. Ştefan.
După cum descrie Gherontie sfârşitul 

Melaniei, vedem că Sfânta a avut o pneu
monie, care o răpuse în ziua de Bl Decem
brie 4B9.

Tot timpul cât a zăcut, a fost în toate 

minţile, şi frumoase sunt sfaturile ce dădii 
atunci călugăriţelor sale. Mai întâiu le 

cere să se roage pentru sufletul ei, şi apoi 
le roagă să nu strice tipicul ce le-a dat. 
„Să ştiţi că pre nici una nu v'am mustrat 

•din mânie... Pre nici una nu am îngăduit 
să stea mâniată pe alta o zi întreagă, ci 
v’am îndemnat la pace şi dragoste, fiindcă 

numai prin dragoste dobândim fericirea 
cerească. Nu staţi de vorbă cu bărbaţii ; 
căci dacă nu vă robesc ochii voştri, ochii 
altora pot rătăci şi greşeala altuia cade 
asupră-ţi ca un păcat de moarte. Urmaţi 

regula voastră, ca să nu lipsească uleiul 
din lampele voastre, şi să plăceţi cerescu
lui miret£. Apoi ca să le arate cât trobu-
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esc călugăriţele să respecte pre preoţii mo- 
nastirilor, le zise : „Vă poruncesc să nu 
mâhniţi cu nimic pre Domnul Părinte. As- 
cultaţi-1 în smerenie şi supunere, căci el 
poartă răspunderea sufletelor voastre, şi 
cele. ce nu-1 ascultă şi i se împotrivesc, pre 
Domnul îl mânie. Să ştiţi că cei ce mor, 
ştiu tot ce se petrece pre pământ, şi dacă 
vă_. certaţi între voi, o să viu să . vă pe
depsesc “ .

In ziua morţii, se împărtăşi dimineaţa 
din mâinile lui Gherontie. Pentru asta se 
duse la monastirea de călugări, unde sluji 
leturghia Gherontie, în ziua aceea. Mai în
colo veni însuşluvenalie, Episcopul Ieru
salimului. Bucurată că vede pre chiriar- 
hul ei, îi mulţumi şi îi cerii protecţie pentru 
aşezămintele ei. „Primeşte a te îngriji de 
preotul şi monastirile mele, păstoreşte-le 
cum păstoreşte păstorul cel bun oile sale».

Vestea că moartea Melaniei se apropie, 
se întinse în tot oraşul. Rând pre rând, 
veniră să o vadă clerul delà episcopie, că
lugării şi fecioarele din oraş.

Când se apropiară călugării din mona
stirea ei, Melania le zise : „Vă las cu bine 

şi vă rog întru toate fiţi de ajutor preotu-
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lui vostru, căci aşa veţi fi plăcuţi lui Dum
nezeu41.

„Să porţi grija 
mai

Lui Gherontie îi spuse : 
monastirilor, te rog osteneşte-te acum 
mult încă la aceasta, cât eu nu mai sunt 
pre pământ ; şi Dumnezeu îţi va răsplăti 

ostenelile)). Pre Paula care era ele faţă şi 
plângea, Melania o îmbărbătează cu cu
vinte alese. Spre seară veni din nou Epis
copul şi îi zise : „Pleci voioasă, căci te-ai 
luptat voiniceşte. îngerii saltă de bucurie, 
dar noi plângem pentru binele ce faci su
fletelor noastre". „Se face voia Domnului", 
răspunse Melania, şi cerù lui Iuvenalie, 
împărtăşania. De dimineaţă ea se împăr
tăşise la monastirea călugărilor, mai apoi 
în chilia ei mai luase odată împărtăşania, 
tot delà Gherontie. Acum pentru a treia 

oară, o împărtăşi însuşi Iuvenalie. Me
lania îi sărută mâna, şi ridică ochii la cer.

. Murise. Călugăriţele o îmbrăcară cu hai
nele ei, o înveliră în mantia călugărească, 
pre care nu vrusese să o poarte trăind. In 

cântări frumoase, clerul şi poporul o aşe
zară lângă scumpii ei răposaţi, la umbra 
sfintelor moaşte adunate de ea şi aproape 
de soboarele întemeiate tot de ea.
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Monastirile zidite de Melania se bucu
rară de respectul şi protecţia lumii în
tregi. împărăteasa Eudoxia, văduvă, se a- 
şeză în Ierusalim în anul 460, şi ridică o 
măreaţă basilică S. Ştefan, pre temeliile 
paraclisului zidit de S. Melania ; basilică 
de care numai avem urme, dar pre locul 
căreia Cardinalul Rampolla dovedeşte că 
se înalţă acum monastirea Părinţilor Do
minicani 1).

Crescuţi de Melania în ura nestorianis- 
mului, o parte din călugării Melaniei, din 
această ură, nu ştiură a se ţine în hotarele 
dreptei credinţe. Unii din ei, între cari în
suşi Gherontie şi Petre Ivireanul, căzură 
în monofisism, altă erezie absolut contrarie 
nestorianismului, dar tot aşa de pericu
loasă.

Nu se împlinise două sute de ani delà 
moartea Melaniei, când în anul 614, mo
nastirile clădite de Melania fură devastate 
şi năruite cu ocazia cuceririi Ierusalimu
lui de oştile lui Cosroe, Regele Persiei. 
Acesta, chemat de ovrei, devastă Ierusa
limul. Amintirea acestei devastări ne-ară-

1) Ibid. Pag. 271.
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mas din scrierile S. Sofronie şi din rela- 

ţinnea unui monah din monastirea S. Sava* 
Ştim că atunci fură ucişi 1207 de monahi 
pe Muntele Măslinilor, precum ştim şi a- 

ceea că atunci fură dărîmate şi ctitoriile 
S. Melanii.

Cardinalul Rampolla s’a ostenit căutând 
să determine locul unde s’au găsit acele 
monastiri. Putem dar zice că monastirea 
de călugări a Melaniei, se înălţă pe locul 

unde în secolul IX se află o monastire de 
Părinţi Benedictini. In ce priveşte mona
stirea de călugăriţe, se pare că fusese clă
dită pe locul aproape de Biserica înălţării, 
ridicată în Ierusalim de S. Elenal).

Dar dacă e greu arheologului celui mai 
iscusit să determine locul unde trăi şi 
muri S. Melania, cultul şi pomenirea ei nu 
încetară nici un moment, atât în Biserica 

Apuseană, cât şi în cea Răsăriteană.

1) Ibid. Pag. 280-3SS.



VII.

CULTUL S. MÉLANII

Relată cu monastirile Cuvioasei Melanii, 
'^perşii dărîmară şi mormântul unde ză
ceau rămăşiţile ei, alături de cele ale so
ţului şi ale mamei sale. Nu se ştie dar, ce 
au devenit sfintele moaşte ale Melaniei. E 
posibil că au fost risipite de perşi, cum este 
tot aşa posibil ca ele să fi fost ascunse de 
vreun călugăr, ca să le apere de profana- 
ţiunile persiene. Cine ştie ? Poate că prin 
inteligentele săpături, ce arheologii învă
ţaţi fac în zilele noastre pre Muntele Măs
linilor, vom avea norocul să se dea pre ur
mele paraclisului şi a sfintelor ei moaşte.

Până atunci creştinii cuvioşi trebue să 
se mulţumească cu încredinţarea că în ce
ruri, S. Melania nu încetează a se rugă pen-
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tra omenirea păcătoasă în general, şi pen
tru cetele călugăreşti în special.

Melania nu numai că se deosebi de cei
lalţi oameni prin vieaţă cuvioasă, prin mi
lostenii şi prin zelul ei apostolic ; dar ea 
fii miluită şi cu darul de a face minuni. 
Cureaua ce purtă la cingătoare îi slujea a 
vindecă de boale şi chiar, după moarte-i, 
cei ce rugându-se Melaniei sărutară cu
reaua aceea, mult se folosiră.

Gherontie ne mai spune şi alte minuni. 
Câteva călugăriţe erau turburate, din pri
cina altora din ele cari nu veneau regulat 

la biserică. Melania li se arătă în vis, le 
mustră pentru turburarea lor, şi le dete 
sfat cum prin dulceaţă să îndemne pre cele 
mai leneşe la rugăciune, a se îndreptă. 
Altă dată, împărăteasa Eudoxia chemă la 
Constantinopole nişte călugăriţe din mo- 
năstirea Melaniei, şi le ţineă acolo. Lucrul 

acesta nu eră potrivit pravilei lor călugă
reşti. Melania se arătă noaptea împără
tesei, şi o rugă să pornească pre călugă
riţele ei la Ierusalim, să nu le mai ţie în 
capitală.

Toate aceste fapte îndrituiră canoniza
rea Melaniei. Pomenirea ei se face la 31
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Decembrie, atât în Apus, cât şi în Răsărit. 
Pre bunica ei, Melania cea bătrână, apu
senii o pomenesc la 7 Ianuarie, şi răsări - 
tenii la 8 Iunie. Melania noastră se gă
seşte trecută atât în martirologiul roman, 
cât şi în mineiele orientale, în aceeaş zi.

Biserica nu cunoaşte un portret auten
tic al S. Melanii. Icoanele ce reprezintă 
pre Melania au un caracter cu totul con
venţional şi se resimt mai mult ele influenţa 
slavo-bizantină. Se găsesc însă şi icoane 
ale Melaniei, în caracter occidental. Aşa 
este frumoasă gravura din secolul XVII, 
pe care o găsim reprodusă Jin ediţia ger
mană a biografiei sale, scrisă de Elena de 
Perşico şi tradusă nemţeşte de C. P. Dr. 
Romuald Bang C. S. B x).

Cel mai vechiu portret al S. Melanii, este 
o miniatură, de pre un minei scris pre per
gament pentru împăratul Vasile II Porfi- 
rogenitul între anii 976—1025 2). Cardina

li E. de Pérsico. Die Heilige Melania die Jungere. Pag. 
31. (Benziger et C-ie 1912).

2) Acest mineiu se găseşte la Roma în biblioteca Va
ticanului şi a fost imprimat de Cardinalul Anibal Albani, 
în zilele lui Benedict XIV iab titlul: „Menologium Grae- 

Basilii Porphyrogenitii imperat. sussu edit».corum
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lui Rampolla reproduce portretul acesta 
în capul marei sale lucrări, asupra S. Me- 

lanii. Sânta se arată îmbrăcată într’un an- 

tereu roşiatec, este legată la cap cu un şal 
negru care se scoboară preste umeri şi o 

înveleşte până aproape de genunchi. La 
chip se vede oacheşă, cu trăsurile feţii 

foarte regulate x).
La români, unde numai câteva prasnice 

şi sfinţi sunt singurii cărora li se închină 
bisericile de obiceiu la clădirea lor ; nu cu
noaştem nici o biserică cu hramul S. Mo
lanii. In schimb însă nu este monastire de 

maici, unde să nu se găsească măcar o mo- 
nachie care, la călugărire, să nu-şi fi schim
bat numele de botez cu cel al Melaniei, 
care a fost mândria monahismului şi a 
sexului femeiesc.

1) Card. Rampolla, Santa Melania. Pag. 294—5.



VIII.

PRAZNICUL S. MELANII

omenirea Sfintei, am spus-o, se prăz- 
nueşte la 31 Decembrie.

Socotim plăcută cetitorilor noştri, repro
ducerea cântărilor cu care Biserica româ
nească laudă pomenirea S. Melanii. Le 
dăm astfel, cum se găsesc în «Mineiul lui 
Decembrie, carele mai ’nainte tipărit prin 
osârdia şi cheltuiala iubitorului de Dum
nezeu Episcop al .Râmnicului, Filaret ; iar 
acum cu voia şj blagoslovenia Prea Sfin
ţitului Mitropolit al Ungro-Vlahiei Chiriu 
Chir Dosoftei, s’au mai îndreptat la tăl
măcire de multe greşeli, în zilele Măriei 
Sale Domnului Ţării Româneşti, Ion Con
stantin Alexandru Ipsilant W. prin osâr
dia smeritului Episcop al Argeşului, Chir

Jg§
W
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Iosif, în Crăiască tipografie a Universi
tăţii din Budapesta, la anul 1805».

In ajunul zilei de 31 Decembrie, la ve
cernie, se cântă astfel :

„Ceeace te-ai împreunat cu cetele înge
rilor, când te-au aprins dorul cei dumne- 
zeesc şi te-ai plecat a sburà mai presus 

de cele văzute, prin nepătimire şi prin cu
răţie, atunci ai vânat pre bărbatul tău, 
cu cuvinte plecătoare spre Dumnezeu, ca 
să se lepede de turburarea vieţii cea ne
statornică şi curgătoare ; drept aceia dim
preună cu el ai aflat cea veşnică şi des
fătarea, Melanie, rugându-te Stăpânului 
ca să se mântuiască sufletele noastre44*.

„Ceeace ai poftit vieaţa îngerilor, când 
ai defăimat desmerdarea cea îndulcitoare, 
zăbovindu-te întru postire şi în priveghere, 
în zăcere pre pământ şi în curăţie, atunci 
te-ai făcut vas prea curat al dumnezees- 

. cului Duh, împodobit cu daruri luminate 

delà dânsul, Prea Înţeleaptă ; drept aceea 

ai tras noroadele către râvna cea dumne- 
zeească, şi le-ai adus Stăpânului, Melanie, 
şi Mântuitorului sufletelor noastre4*.
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„Ceeace eşti înfrumuseţată cu podoabele 
bunătăţilor, când ai împlinit cuvântul cel 
de mântuire, risipind ai dat aurul tău să
racilor şi lipsiţilor, atunci ai luat bogăţia 
cea cerească, îmbogăţindu-te cu dreptatea 
în veac, şi cu nestricăciunea, şi cu mân
tuirea prea cinstită; pentru aceea cinstim 
adormirea ta, şi cu osârdie te rugăm, roa- 
gă-te Ziditorului, să se mântuiască sufle
tele noastre14.

Şi în ziua prasnicului ei, la utrenie este 
încă şi mai frumos lăudată. Corurile cer 
mai întâiu delà „Iubitorul de oameni44, ca 
„pentru cele dătătoare de lumină ale cu
vioasei Melânii» să le dăruiască cuvânt „ca 
să o laude pre ea44. Şi apoi încep :

„Cu fierbinţeală ai urmat celui ce pen
tru tine a răbdat răstignirea cea de bună 
voe, purtând Prea Fericită, pre umărul tău 
crucea ta cu osârdie, şi ai păzit îndreptă
rile lui44.

„De dragostea părinţilor şi de dulceaţa 
trupului cu totul te-ai lepădat, îndrăgind 
numai frumuseţea cea drăgăstoasă a lui 
Hristos, de carele doresc toţi a se împăr
tăşi cuvântului, de Dumnezeu înţeleaptă44.
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„Lepădând lanţul vieţuirei cei îngereşti, 
ai plecat pre soţul tău a purtă pre gru- 
maij jugul cel dumnezeesc împreună cu 

tine, şi a umblă pre calea dulce la lăca
şurile cele, fără _ materie a.

„Depărtându-te de dorirea celor de jos, 
toată dorirea voirei foarte cu bună cre
dinţă, o ai dat numai către cele stătătoare 

şi veşnic slăvite41.

„Şi grăind şi tăcând, te-ai arătat învă
ţătoare celor neîntăriţi, pildă şi întărire 

sihaştrilor, pentru aceea te lăudăm pre tine 
Prea Slăvită, Melanie44.

„Ou necontenirea rugăciunilor, ţi-ai în
dreptat simţirile cu razele duhului, cu totul 
te-ai făcut în chip de lumină, râvnind viaţa 

cea fără materie, fiind în trup, Melanie44.

„Lumnezeeştile porunci săvârşindu-le, cu 
osârdie risipind ai împărţit mulţimea au
rului la săraci, şi ridicând pre umere cru
cea ta, Melanie, împreună cu bărbatul tău 
ai mers cu credinţă după Hristos, însuşi 
Dumnezeul nostru, carele s’a născut cu 
trup“.
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„Ou înfrânare omorându-ţi poftele tru
pului, ai avut locuind întru.tine pre vieaţa 
tuturor, Prea Cinstită, carele mutându-te 
de pre pământ, te-ai sălăşluit, îndulcin- 
du-te de împărăţia cerurilor44.

„Mulţimea aurului tău ai împărţit săra
cilor, şi l-ai pus pre acesta în vistieriile, 
care nici odinioară nu se învechesc, ci-ţi 
păstrează ţie starea prea deplină în veci4<r.

„Averea milosteniei tale s’a făcut ca un 
rai, Pururea Pomenită, adăpând inimile 
săracilor, spălând întinăciunea sărăciei, şi 
pricinuindu-ţi ţie bogăţie nerisipită în ce
ruri, care nu se deşartă44.

„Chipurile patimilor celor neînfrumuse- • 
ţaţe, până în sfârşit ştergându-le delà su
flet, Curată, ai zugrăvit în el feţele posti- 
rii, nepătimirea şi dragostea nefăţarnică44.

„Cao oglindă luminoasă fiind, Cinstită, 
ai primit feluri de daruri luminate, ale 
Duhului lui Dumnezeu, Slăvită, şi pre cre
dincioşi i-ai luminat cu lumina vieţii tale44.

„Cu postirea stingând pârâul patimilor, 
ai aprins făclia sufletului, care te lumi-
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nează în toată vieaţa şi goneşte întune- 

ricimile dracilor14.

„Ou scânteiele dragostei tale celei fier
binte către Domnul, s’au ars toate săge
ţile celor arzătoare ale păcatelor, şi rău
tatea dracilor s’a pierdut până în sfârşit14.

„Gândul tău cu uimirea cea către cel mai 
bun îndumnezeindu-te, s'a despartit de că
tre dragostea trupului, cu voia a tot Ţii- 
torului, pentru aceea ai purtat toate oste- 

„ nelile sihăstriei44.

«Luminându-ţi-se sufletul cu luminările 
celui ce ne-au strălucit nouă din Fecioară, 
ai strălucit întru bunătăţi, ceeace eşti pu
rurea lăudată, că risipind avuţia ceeace 

„ se strică în pământ, ai dobândit avuţia 
cea cerească, şi în sihăstrie ai strălucit lu
minat, pentru aceea cu dragoste te cin
stim pre tine, Melanie44.

„Fugind de cele veselitoare ale lumii, ai 
risipit bogăţiile de zeci de mii de ani, pu- 

indu-le în mâinile săracilor cu bună cre- 
* dinţă, şi locurile cele dumnezeeşti încon
jurând, tuturor toate ai fost, vieaţă întoc-



Sânta Melania 135

mai cu îngerii petrecând ; tuturor împăr
ţind untul de lemn al facerii de bine, ţi-ai 
luminat sufleteasca*candelă, şi intrând cu 
Hristos întru dumnezeeascăjoămarăte des- 
fătezi, pentru aceasta te cinstim cu dra
goste pre tine, Melanie44.

„Dimpreună cu bărbatul tău, purtând 
jugul lui Hristos, purtătoare de Dumnezeu 
aţi ogorît cu plugul rugăciunilor voastre 
sufletele şi arătura bunătăţilor lucrând-o, 
vă îndulciţi de slava cea de sus în veci14.

„Ca măslinul sădindu-te în casa lui Dum
nezeu, după cum zice psalmistul, cu un
tul de lemn al ostenelilor tale. netezeşti 
tăinuit inimile şi obrazele celor ce cu cre
dinţă laudă strălucirile tale, Cuvioasă44.

„Cu rouă postirii stingând cuptorul pa
timilor, cu ploaia rugăciunilor tale, ai is- 
vorît noian uri de vindecări, cari înneacă 
supărarea patimilor, ale celor ce te cin
stesc pre tine, Melanie44.

„Săvârşindu-ţi inima şi trupul, lăcaş 
Treimii cei mai presus îndumnezeite, ai 
zidit case dumnezeeşti ; vrednică de laudă



M. Ïheodorian-Carada130

întru care ai adunat cete de fecioare, şi 
hore, şi ai împreunat adunări, care cu un 

glas, laudă şi slavoslovesc pre Hristos în 

veci44.

„Strălucind cu înţelepciunea şi cu băr
băţia, cu curăţia şi cu dumnezeiasca drep
tate, ai avut smerenia cea făcătoare de 
înălţime, care te-a înălţat pre tine către 

înălţimea cea cerească, prin care ai surpat 
pre şarpele cel mult lăudăros, Cuvioasă ; 
pentru aceasta te cinstim ca pre o ade
vărată purtătoare de biruinţă48.

„Cu milostenia ai câştigat milă, că ri
sipind ai dat celor lipsiţi, dreptatea ta ră
mâne în veci şi dobânda cea delà dânsa, ră
mâne neînvechită, Cuvioasă Melanie, pur
tătoare de Dumnezeu ; pentru aceasta te 

cinstim ca pre o adevărată purtătoare de 
biruinţă44.

„Cu adevărat la înălţimea săvârşirii ce
lei curate, te-ai suit Fericită Melanie, şi ai 

ajuns cetele celor fără de materie, câşti- 
gândii-ţi dorirea cea adevărată, unde te 

veseleşti de izvorul biruinţelor, pentru a- 
ceea toţi te fericim44.
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„împreună cu cetele sihaştrilor te vese
leşti, care s’au postit, şi patimile şi-au o- 
morît ; şi vezi frumuseţea lui Dumnezeu, 
cu faţă luminată, care mai ’nainte o a- 
veai curată, prin curăţia minţii, Melanie 
pururea pomenită4*.

„Umblând pre cărarea cea strâmtă, ai a- 
juns la lăţimea cea desăvârşită a Raiului ; 
unde este bucuria celor ce prăsnuesc, unde 
este lemnul vieţei, neîncetat adu-ţi aminte 
de noi, care săvârşim prasnicul adormirii 

tale, Melanie44.

Slujba se sfârşeşte cu aceste stihuri :
„Melanie pururea pomenită, lauda mo

nahilor, cu rugăciunile tale cele către 
Dumnezeu, curăţeşte-mă, luminându-mă 
pre mine, carele de pre amândouă părţile 
m’am înegrit cu negreala patimilor, ca să 
te cinstesc luminat şi să prăsnuesc pome
nirea ta cea purtătoare de lumină “.

Pentru cine este iubitor de muzică bi- 
adăogăm că stihurile acestea 

cântă pre glasul al patrulea.
senceasca,
se



IX.

1S0VARE ISTORICE RELATIVE LA S. MELANIA

JR fără de câteva rânduri din scrierile S.
Augustin, S. Paulin din Nola şi din 

ale lui Rufin, izvorul cel mai puternic pen
tru a cunoaşte vieaţa S. Melanii, este bio
grafia sfintei scrisă de Gherontie Ieromo
nahul, duhovnicul ei.

Această biografie a fost scrisă de Ghe
rontie, după cererea unui episcop african. 
Nu se ştie în ce limbă a redactat Gherontie 

opera lui, dar este sigur că în veacul Y eră 

răspândită biografia aceasta, atât în ver
siune latină, cât şi în versiune greacă.

Cu timpul originala scriere a lui Ghe
rontie a dispărut. Până la 1884 posedam 

numai câteva fragmente manuscrise din 
versiunea latină ; şi anume un codice 'din
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secolul IX, păstrat în biblioteca din Char
tres, altul în biblioteca din Valenciennes 
din secolul X. Biblioteca naţională din Pa
ris posedă un codice din sec. XI. Biblio
teca din Douai unul din sec. XILI şi altul 
din al XV. In monastirea Monţ&jCasino se 
găseşte un codice latin din sec. XI sau 
XII. Cum spuserăm, nici unul din aceste 
codice, nu conţine întreaga vieaţă a Mela- 
niei, nici nu sunt lipsite de adăogiri poste
rioare şi neîntemeiate pe nimic serios1).

In greceşte avem vieaţa şi cuvintele S. 
Melanii, de Simeon Metafrast. Scrierea 
se găseşte tipărită în Vieţile Sfinţilor la 
31 Decembrie, şi din ea posedăm câteva 
manuscrise, dintreoari cel mai vecliiu este 
cel păstrat în şcoala evangelioă din Smirna 
şi care este din secolul X2).

In fine, în biblioteca barberiană se gă
seşte un codice conţinând „Vieaţa S. Me
lanii", într’un text cu totul deosebit de 
biografia lui Metafrast, şi care se apropie 

mult de textul latin. Acest manuscris pare 

a fi din secolul X, deşi Dukamp îl crede

1) Card. Rampolla, S. Melania. Pag. XLIV—XLVII.
2) Ibid., Pag. XLVII—XLVIII.
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mai vechiu. El fu imprimat de Bolandişti, 
în anul 1900.

Palladie, în Istoria Laussiacă, a închi
nat un capitol S. Melanii. Lucrarea acea
sta o posedăm în mai multe manuscrise, 
şi a fost la vreme tipărită.

Petre Ivireanul a scris, şi el, o vieaţă 
a S. Melanii, al cărui text siriac l-a pu
blicat Rabbe în Lipsea, la 1895.

La 1884 însă, D. D. Rampolla, pre atunci 
Nunţiu la Madrid, găsi în biblioteca din 
Escurial un manuscris latin, pre care stu- 

diindud, află în el întreaga biografie a Me- 
laniei, în latineşte, şi reuşi a se convinge 
că este un manuscris din anul 954.

Chemat curând după aceea de Leon al 
XIII la Secretariatul Statului, Cardinalul 
Rampolla luă asupră-şi o sarcină aşa de 
grea, încât silit fii să lase la oparte stu
diile ce începuse, asupra S. Melanii.

Dar după moartea lui Leon XIII, Car
dinalul reluă studiile întrerupte cu două
zeci de ani înainte. La 1905. de sub teas- 
curile tipografiei Vaticane, eşi un splendid 

volum in folio, conţinând atât textul ver- 
siunei latine, cât şi cel al versiunei gre-
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ceşti şi capitolul din Laussiaca* care pri
veşte pre S. Melania.

Aceste texte le-a însoţit Cardinalul cu 
o introducere şi cu notiţe, cari îl fac cel 
mai erudit şi mai competinte istoriograf 
al Melaniei.

Curând după aceea, la 1908, Georges 
Goyau a publicat în franţuzeşte o intere
santă biografie a sfintei, care aparii la Le- 
coffre, în colecţia „Les Saintstc. In 1909, 
Elena de Persico scrise, tot după datele 
Cardinalului, o vieaţă a Melaniei în italie- 
neşte pre care, în 1912, o traduse în nem
ţeşte C. P. Dr. Romuald Banz C. S. B, şi 
pe care Bennziger o edită într’un elegant 
volum ilustrat, ce merită a fi citit de cei 
ce ştiu nemţeşte.

In fine, I. P. S. Arhiepiscop al Bucure
ştilor, D. D. Netzhammer, ne îndemnă să#
încercăm a da în româneşte, o vieaţă a 
Melaniei, lucru ce am început cu drag, 
căci ne permise să cunoaştem mai bine 

vieaţa unei sfinte ilustre, şi să arătăm sen- . 
timentele noastre de veneraţiune pentru 

istoriograful ei, ierarhul roman, care tot
deauna a dovedit simpatie şi reală bună
voinţă pentru români.
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înainte de a lăsa condeiul din mână, să 

însemnăm şi ce a devenit palatul Celimon- 

tan al Vălenilor, unde S. Melania s’a năs
cut. După cum citim într’o notă din Elena 

de Persico, în secolul VI şi VII el slujea 
de locuinţă unei monastiri de călugări de 

rit oriental, care aveau hramul S. Erasm. 
In secolul VIII şi IX, eră acolo un ospiciu 

numit Xonodochium Valerii. La 938 îl 

ocupau P. P. Benedictini din Subiaco. In 
anul 1084, focul distruse clădirile. Dabia 

pe la 1554, făcându-se săpături pre mai
danele din Celiu, se dete iarăşi de urmele 

palatului Valeriilor. In veacul XVII, prin 

săpături inteligente, se găsiră acolo o mul
ţime de mozaicuri, bronzuri, obiecte de 

artă şi inscripţiuni interesante. Acum, din 

1902, pre locul acela se ridică măreţul os
piciu Adolorata, pentru adăpostirea celor 

reconvalescenţi şi bătrânilor, întemeiat şi 
întreţinut cu fondurile testate de Anton 
Gerasi, Conte de Montierado.

Slavă Domnului in veci.
Nămăeşti, 18 August 1912.

\
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