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Introducere

Înlocuirea domnitorilor fanarioți cu cei 
pământeni, survenită în urma Revoluției 
lui Tudor Vladimirescu, a deschis un drum 
nou vieții politice și bisericești din Țara 
Românească și Moldova. În istoriografie 
s-a accentuat mai puțin faptul că de la 
momentul 1821 Biserica a fost supusă, în 
mod programatic, unui regim fiscal din ce în 
mai împovărător, care a culminat, în timpul 
regimului Cuza, cu secularizarea bunurilor și 
mai ales a vieții bisericești. Problema pe care 
o vom analiza în materialul de față nu este 
secularizarea averilor, ci amestecul Statului 
în viața bisericească, în aspecte în care 
Statul nu avea nicio îndrituire să intervină, 
fiind vorba strict de îndatoririle spirituale 
și canonice ale ierarhilor și stareților din 
mănăstiri. Totuși, existența mănăstirilor și a 
personalului monahal depindea de sursele de 
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venit confiscate, de aceea suntem obligați să 
tratăm, tangențial, și problema secularizării 
bunurilor bisericești.

La jumătatea secolului al XIX-lea, viața 
monahală și cea bisericească, în general, 
au început să fie afectate în rău, începând 
cu adoptarea Regulamentelor Organice de 
la 1831. De acum, atacurile directe asupra 
Bisericii se vor înteți: în Țara Românească, 
domnitorul Gheorghe Bibescu (1842-1848) 
a încercat să pună sub controlul Statului, în 
mod samavolnic, averile mănăstirești, în timp 
ce, în Moldova, Mihail Sturdza (1834-1849), 
cunoscut pentru lăcomia și venalitatea sa, a 
promulgat în 1835 Legea pentru administrarea 
mănăstirilor indigene, neînchinate, care 
constituia un pas înainte pentru impunerea 
controlului autorității laice asupra admi-
nistrării bunurilor bisericești. De altfel, tot 
Mihail Sturdza a susținut, în 1844, legea 
prin care averile mitropoliilor, episcopiilor 
și mănăstirilor erau administrate de vornicul 
bisericesc, adică cel ce avea să devină 
ministrul Cultelor. Abuzurile nu au întârziat 
să apară: se cunoaște cazul domnitorului 
Mihail Sturdza, care i-a dat fiului său mai 
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mic, Grigorie, prilejul să se îmbogățească 
din averile mănăstirilor prin luarea de către 
acesta în arendă, fără nicio formalitate, a 18 
moșii ale mănăstirii Neamț1.

Acest comportament abuziv al Statului față 
de Biserică, fără consfătuire și conlucrare cu 
conducătorii bisericești, a continuat și sub 
principii Barbu Știrbei în Țara Românească 
și Grigorie Ghica în Moldova2. Desigur 
că schimbările și frământările de pe scena 
politică internațională, soldate cu Congresul 
de la Paris (1856), Conferința și Convenția de 
la Paris (1858), au influențat și ele atitudinea 
Statului român față de Biserică.

1 Radu Rosetti, „Conflictul dintre guvernul Moldovei 
și mănăstirea Neamțului”, în: Analele Academiei Române, 
seria II, tom. XXXII (1909-1910), Memoriile Secțiunii 
Istorice, București, Institutul de Arte Grafice Carol 
Göbl, 1910, p. 660. De altfel, acest studiu, cuprins între 
pp. 641-805 și 865-1005, expune multe alte abuzuri ale 
Domniei în relație cu mănăstirile din Moldova.
2 Contextul istoric premergător reformelor bisericești 
inițiate de regimul Cuza au fost expuse de pr. prof. 
Ioan Moldoveanu, „Reacții bisericești naționale și 
internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. 
Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 
1863 din Principatele Unite”, în: Secularizarea averilor 
bisericești (1863). Motivații și consecințe, București, Ed. 
Basilica, 2013, pp. 23-86.
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Anul 1859 a fost providențial pentru 
români, căci acum s-a înfăptuit Unirea 
Principatelor, pentru realizarea căreia Bise-
rica Ortodoxă Română a militat constant, 
aportul său prin ierarhi și clerici fiind unul 
substanțial. Acest lucru nu a împiedicat 
noua stăpânire să lovească fără scrupule în 
viața bisericească prin măsuri represive, fără 
precedent, și ținem să subliniem că aici nu ne 
referim la secularizarea bunurilor bisericești, 
ci la celelalte așa-zise „reforme” care au 
supus controlului Statului instituția Bisericii, 
în aspecte ale vieții spirituale în care Statul 
nu avea voie să se amestece. Vom atinge și 
problema secularizării bunurilor, care s-a 
făcut nu doar pentru a înlătura scurgerea de 
venituri în afara țării, ci și pentru a destabiliza 
Biserica dinăuntrul țării, în sensul în care 
Statul nu a prevăzut cu bunăvoință un fond 
de sprijin pentru unitățile bisericești rămase 
fără niciun venit și, mai mult, a hărțuit 
în mod sistematic în special mănăstirile și 
schiturile pentru a le desființa, fiind grăitoare 
exemplele numeroase care vor fi menționate 
în paginile următoare. În mod voit sau nu, 
s-a trecut cu vederea faptul că, la venirea 
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domnitorului Cuza la putere, mănăstirile 
închinate și neînchinate erau deja impozitate, 
ele plătind de mult timp taxe către Stat. Să 
nu uităm că ele aveau îndatoriri filantropice, 
sociale, de înzestrare a armatei etc. S-a vorbit 
despre secularizare, dar nu s-a spus că aceste 
așezăminte nu doar obțineau venituri din 
donațiile ctitorilor, ci și ajutau foarte mult 
Statul și societatea. Nu este îndreptățit să 
formulăm concluzia că regimul Cuza a fost 
primul care a manifestat ostilitate față de 
Biserică prin adoptarea măsurilor abuzive, 
nu, ci el le-a dus la paroxism. Mănăstirile erau 
supravegheate atent de către Stat, care nu a 
așteptat decât momentul prielnic pentru a 
ataca. Astfel, ministrul Controlului, Nicolae 
Filipescu, cerea ministrului Cultelor o situație 
exactă a averilor bisericești, a Casei Centrale 
a eparhiilor și mănăstirilor, iar cercetările 
au început chiar în ziua Unirii, 24 ianuarie 
1859. Se verifica astfel situația registrelor, a 
listelor de moșii, a licitațiilor și a arendelor 
din ambele Principate3.

3 Arhivele Naționale Istorice Centrale [în continuare: 
ANIC], fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii 
Publice [în continuare: MCIP], dosar 54/1859, ff. 6, 10, 
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Situația atât de interesantă pentru mulți 
a veniturilor mănăstirilor și eparhiilor a 
fost raportată de Ministerul Cultelor către 
Ministerul Finanțelor în data de 10 septembrie 
18594, raportul tipărindu-se ulterior și în 
broșură. Pentru Moldova, se publicase o 
situație similară în anul 18575. 

Soluția adoptată de puterea civilă a fost 
pe cât de simplă, pe atât de abuzivă: Statul 
a acaparat toate sursele de subzistență ale 
unităților bisericești, de acum el fiind cel 
care acorda bugete Bisericii (din veniturile 
bisericești!) și, prin urmare, Statul avea puterea 
de a dispune totul în viața Bisericii.

Materialul de față prezintă consecințele 
survenite în viața religioasă de la noi, cu 
privire specială asupra vieții monahale, 

16, 56, 127. Remarcăm ca o curiozitate că salariul anual 
al translatorului din Ministerul Cultelor era de 1.800 lei, 
iar fondul cheltuit în 1858 cu reparațiile mănăstirilor era 
de 1.740 lei. De asemenea, Casa Centrală a eparhiilor a 
plătit cu 13.500 lei apariția unui Dicționar latino-român.
4 ANIC, fond MCIP, dosar 24/1859, ff. 2-3. A se vedea 
anexa 1.
5 Mémoire sur les églises et biens conventuels de la 
Principauté de Moldavie et le réglement qui les régit, Iassy, 
Imprimerie du Cor Roumain, 1857.
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în urma schimbărilor radicale impuse de 
regimul cvasidictatorial al domnitorului 
Alexandru I. Cuza.

Trebuie spus că inițiativele reformatoare 
ale principelui Cuza au fost prezentate în 
general, în corpus comun. Reformele care 
au privit înființarea și modernizarea Statului 
român, pentru care principele are merite 
incontestabile, au prevalat asupra abuzurilor 
pe care regimul său le-a săvârșit6. Este drept 
că tânărul Stat român avea nevoie de fonduri 
bănești, de localuri și de oameni pentru 
noile instituții care luau atunci ființă, însă 
obținerea lor de la Biserică s-ar fi putut face 

6 În ceea ce privește viața și activitatea lui Alexandru Ioan 
Cuza, ne-au fost la îndemână lucrările: Alexandru D. 
Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. vol. XIII-
XIV, Domnia lui Cuza Vodă, 1859-1866, București, 
Ed. Cartea Românească, 1930-1931; Constantin C. 
Giurescu, Viața și opera lui Cuza Vodă, București, Ed. 
Științifică, 21970; Biserica Ortodoxă și Unirea Principatelor 
– moment aniversar, București, Ed. Cuvântul Vieții, 
2009; Patriarhia Română, Academia Română, 
Secularizarea averilor bisericești (1863). Motivații și 
consecințe, București, Ed. Basilica, 2013; Nicolae Iorga, 
Cuza Vodă, fondator al României, ed. inedită, prefață și 
postfață de Stelian Neagoe, București, Ed. Institutului 
de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion. I.C. 
Brătianu”, 2017.
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pașnic, binevoitor și constructiv, nu prin 
decrete dictatoriale și legi care au ignorat 
total situația și soarta instituțiilor bisericești, 
care au fost aruncate în ruină și condamnate 
la sărăcie (adică la inactivitate) și distrugere. 
Și aceasta în contextul în care Biserica 
Ortodoxă Română a fost un puternic aliat 
și o susținătoare fidelă a politicii de unire 
a Principatelor Române inițiată de Cuza. 
Viziunea domnitorului Cuza, încăpățânarea 
de a conduce aproape dictatorial (fapt care a 
determinat înlăturarea sa la 11/23 februarie 
1866) și viziunea oamenilor de Stat pe 
care el i-a numit în funcții au produs mult 
dezechilibru în viața religioasă din România. 
Nicolae Iorga explica intervenția regimului 
Cuza în viața Bisericii astfel:

 „Domnitorul, stăpânit, în toate, de toate 
ideile franceze, sfătuit de oameni cari 
n-aveau, cu aceleași idei, cunoștințe 
speciale de istorie și canoane care 
s-ar fi cerut, el voia să desăvârșească 
opera începută de Alexandru Ghica 
și Mihai Sturza, a dezbrăcării de 
orice autonomie, putere și autoritate 
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a Bisericii, surghiunită în regiuni 
pur spirituale care sunt, bisericește,  
vecine cu moartea”7.

Studiul documentelor de epocă 
demonstrează limpede că, în urma reformelor 
bisericești ale lui Cuza, monahismul 
românesc, întregul cler și toată viața 
religioasă din România au avut foarte mult 
de suferit. Cu toate acestea, tema aceasta nu 
a putut fi aprofundată până acum din mai 
multe motive.

Istoricii antebelici și interbelici, preocupați 
de urmările schimbărilor aduse în Biserică de 
regimul Cuza, nu au avut la îndemână arhive 
organizate pe care să le poată studia. După 
instaurarea comunismului în România, nu 
a mai fost posibilă tratarea acestei teme, mai 
ales că regimul comunist s-a inspirat copios 
din actele de represiune ale regimului Cuza, 
punându-le în aplicare în mod diabolic, fiind 
de ajuns să amintim, în ceea ce privește mona-
hismul, numai Decretul nr. 410 din anul 1959.  

7 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Românești și a vieții 
religioase a românilor, vol. II, București, Ed. Ministerului 
Cultelor și Instrucțiunii Publice, 21932, p. 270.
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În mod surprinzător, chiar unii clerici au 
privit cu simpatie măsurile care au produs 
atâtea suferințe vieții bisericești resimțite 
până astăzi8.

8 Constantin Drăgușin, „Legile bisericești ale lui Cuza 
Vodă și lupta pentru canonicitate” în: Studii Teologice, 
seria a II-a, 9 (1957), 1-2, pp. 86-103; Pr. Mircea 
Păcurariu, „Câteva considerații privind vechimea 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, în: Centenarul 
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, București, Ed. 
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, 1987, pp. 139-155 ș.a.


