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| ORIGINEA MÂNĂSTIRII NEAMȚULUI, UNIREA MÂNĂSTIRILOR 
"3  NEAMȚUL ȘI SECUL SUB CÂRMUIREA ACELUIAȘ STAREȚ ȘI SOBOR 
o IN TIMPUL STĂREȚIEI LUI PAISIE. ORIGINEA INFLUENȚEI RUSEŞTI 
a IN ACESTE MÂNĂSTIRI. 

  

= 

SI Mânăstirea Neamţului, cea mai veche din Moldova, datează dela 
e) inceputurile acestui Stat. După tradițiune, ar fi fost întemeiată, în 

anul 1367, de trei călugări veniţi din Târnova (Bulgaria). Intâia 
1 biserică de piatră dela această mânăstire a fost zidită de Ștefan 

I, cel Bătrân, în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea ; iar biserica 
actuală de Ștefan cel Mare, în anul 1497. 

Generozitatea, şi favoarea Domnilor, precum și dăniile credineio- 
şilor făcură dintr'însa prima lavră a Moldovei, atât prin avuţie cât 
Și prin vază, | | 

Vieaţa monahală în mânăstirea Neamţului eră foarte decăzută în 
veacul XVIII, când ocârmuirea ei fu încredințată, starețului Paisie. 

Paisie, înainte de a se călugări, se numiă Petru Velicicovski şi 
eră fiul unui preot din Poltava, (Rusia meridională). Născut la 1722. 
făcu oareșcari studii la Kiev și se călugări la vârsta de 19 ani; 
După ce petreci câtva timp în mai multe mânăstiri rusești, plecă 
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în Țara-Românească, iar de acolo la Muntele Atos, unde primi 
preoția și se dădu, timp de patru ani, unei vieți foarte ascetice. 
Persecuţiunile guvernului turcesc îl făcură să se întoarcă în Ţara 
Românească și de acolo în Moldova. 

Mitropolitul Gavril Calimah îi încredință administrarea mânăstirii 
Dragomirna; după luarea Bucovinei de către Austria fu trimis să 
ocârmuească mânăstirea Secul. | 

Stăreţia lui în această mânăstire fu atât de strălucită, încât Dom- 
nitorul Constantin Moruzi îl sili să primească și aceea a Neamţului, 
întrunindu-se amândouă mânăstirile sub un singur sobor (1779). 

Paisie, la Neamţu ca și la, Dragomirna, și la Secul, lăci nişte re- 
forme desăvârşite. Pe lângă că restabili regula Sfântului Vasile în 
toată, rigoarea ei și sili pe monahi să ducă o vieață într'adevăr chi- 
novială, făcându-i să mănânce toți la masa obştească şi să aibă 
acelaș traiu, fără deosebire, se sili și în parte izbuti să le însufle 
principiile cele mai înalte ale creștinismului. Inființă un azil pentru 
infirmi, câte o bolniţă (infirmerie sau spital) pentru bolnavi și alie- 
nați. Indemnă pe călugări să studieze operele teologice pe lângă 
Evanghelie și vieaţa sfinților și îmbogăţi biblioteca în mod simţitor. 
EI singur traduse din slavoneşte în românește o mulţime de cărţi 
religioase; scriă limba română, nu numai cu ușurință, dar chiar 
cu o rară eleganță. Pe monahii cari erau prea, bătrâni pentru a 
învăţă carte, îi sili să se ocupe cu diferiţe. meserii, fabricându-se 
în mânăstire o mare parte din obiectele trebuitoare obștiei. 

Nu încape îndoeală că Paisie eră un om cu totul excepţional, un 
preot în toată accepțiunea cea mai înaltă a cuvântului. Dar dacă, 
a reformat mânăstirile puse sub ocârmuirea sa, și le-a apropiat 
mult, în timpul vieţii lui, de ceeace trebuiau să fie spre a realiză 
menirea lor adevărată, nu este mai puţin adevărat că tocmai vir- 
tuțile și aptitudinile sale au alcătuit una din cauzele conflictului 
ce a izbucnit mai târziu între România și Rusia, pentru moşiile 
mânăstireşti aflătoare în Basarabia, care a avut ca urmare pierde- 
rea lor pentru noi. | 

Renumele lui Paisie trecuse peste hotarele Moldovei, o mulţime 
de călugări din ţerile vecine alergau la mânăstirea Neamţului spre 
a aveă parte de învăţăturile și de pilda marelui stareţ: majori- 
tatea acestor oaspeți eră alcătuită din Ruși. Astfel se întâmplă în scurt timp ca Rușii să câștige o mare înrâurire în soborul mânăs- tirii Neamţului.
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Din notele ce mi-au fost puse la dispoziţie de arhiereul Narcis Cre- 
țulescu, reiese în chip neîndoelnic faptul că Paisie rămăsese, în 
fundul inimii și înainte de toate Rus. Când fu numit ocârmuitor al 
mânăstirii Dragomirna, el: sosi acolo însoţit de 64 călugări ruși, pe 
cari îi stabili în chiliile călugărilor români, izgonind pe aceştia, nu 
numai. dintr însele, dar chiar şi din mânăstire. După ce părăsi ocâr- 

muirea Dragomirnei, Paisie fu urmat de toţi aceşti călugări ruși, 
cărora se mai adauseră și alţii, atât la Secul cât și la Neamţul, 
unde îi puse asemenea în chiliile călugărilor români, izgonind pe 
aceştia, 

Parte dintr'înșii rămaseră la mânăstire, chiar după moartea lui 
Paisie (1794), alţii se răspândiră prin toată Rusia, unde reformară 
o mulțime de mânăstiri, introducând în ele regulele staţornicite de 
Paisie la Neamţul. Dela ei au rămas o mulţime de scrieri în cari 

„se istorisește vieața dascălului lor şi se exaltă sfințenia ei. Unii 
dintre dânșii ajunseră chiar, în urmă, la cele mai înalte demnități 
eclesiastice. Scrierile și vorbele lor au făcut ca memoria starețului 
de Neamţul să fie venerată, în întregul Imperiu, ca aceea a unui 
sfânt şi nu puţin a ajutat această venerațiune pe Teolan Cristea 
în lupta ce a purtat-o cu guvernul lui Cuza. 

Pe lângă favoarea cu care primiă pe călugării ruşi ce veniau la 
Neamţul, Paisie introduse, atât la Dragormina cât și la Secul și 
la Neamţul, liturghia în limba slavonă alături de cea în limba 
română. In timpul slujbei se psalmodiă în strana dreaptă în limba 
română, iar în cea stângă în limba slavonă. Acest obiceiu fu ur- 
mat, chiar după moartea lui, până la 1860. 

Cu timpul se introduse însă obiceiul ca să se alterneze în fie- 
care Duminecă strana în care se cântă rusește. La 1859 se cântă 
rusește în strana dreaptă într'o Duminecă şi în strana stângă în 
cea următoare. 

Incă o probă despre rusificarea mânăstirii în timpul lui Paisie 
este faptul că cei patru dintâi stareți cari l-au urmat: Sofronie, Do- 
roteiu, Dositeiu și Ioan au fost Ruși, abiă al cincilea, Silvestru, a fost 
Român; călugării ruși în număr însemnat intrau in mânăstire până 
la 1859. 

Aşăzământul alcătuit. de Paisie pentru aceste mânăstiri a ars la 
Secul, la 1821, dar tradiţiunea ne-a. păstrat dispoziţiile lui cele mai 
de căpetenie, cari au fost reproduse, în mare parte, în așezământul 

hărăzit de Mihail Sturdza.
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II. 

PUTEREA DOMNEASCĂ IN VECHIME FAȚĂ DE MÂNĂSTIRI. 
DISPOZIȚIILE REGULAMENTULUI ORGANIC RELATIVE LA MÂNĂSTIRI. 

LEGEA DELA 1835; APROBAREA EL DE CĂTRE RUSIA. 

Puterea domnească în vechime eră aproape nemărginită; stă- 
pânirea pământurilor emană în parte dela Domn și eră revosabilă 
în unele cazuri de către Domn. Număroase documente ne probează că 
Domnii au uzat și au abuzat de această prerogativă, confiscând 
averi particulare pentru pricini nu totdeauna binecuvântate, sau 
globindu-le uneori după plac. 

Dacă asemenea confiscări sunt mai puțin numeroase față de mâ- 
năstiri, avem alt fapt care ne dovedește cu prisosință că pnterea 
domnească se întindeă și asupra averilor mânăstirești; acest fapt 
este: închinarea de către Domni a mânăstirilor pământene către 
Locurile Sfinte din Orienţ. 

lără a vedeă în aceste închinări o danie a averii mânăstirești 
închinate, cum au pretins Locurile Sfinte, ci pur și simplu o in- 
feodare a mânăstirii pământene, închinată către mânăstirea, străină, 
cu obligaţia, de a mai contribui la sarcinile acestei din urmă cu parte 
sau cu întreg prisosul veniturilor, totuș această închinare presupune 
în acel care o constituiă un act de autoritate sau de epitropie; şi este de observat .că toate închinările sunt făcute cu conlucrarea cor- purilor constituite ale ţerii: boierii Și clerul înalt. 

Aceste închinări se făceau nu numai către mănăstirile grecești din Orient, dar chiar către alte mânăstiri moldovenești. Adesea se întâmplă că Domnul reveniă asupra închinării făcute către o mâ- năstire și infeodă lăcașul închinat către alta. Numeroase exemple 
despre asemenea, închinări, desinchinări și reinchinări se găsesc în opera inedită a arhiereului Narcis Creţulescu, unde sunt trecute copiile actelor mânăstirilor închinate Neamţului și Secului. 

Cantemir ne spune foarte lămurit că: Povăţuirea cea pe din «afară a Bisericii, este a Domniei»... iară «purtarea de grijă cea din năuntru pentru suflete, cum să le îndrepteze pe calea cea cerească, este în- credințată Mitropolitului». (Descripţia Moldovei, Cap. 1). 
Este absolut incontestabil că Domnii impuneau atât mânăstirilor cât și cpurhiilor să contribue la sarcinile Statului şi aceasta cu sume foarte însemnate în raport cu veniturile lor.
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Incă dela începutul veacului trecut se poate dovedi că mânăs- 
tirile, atât cele închinate cât și cele neinchinate, erau ţinute să 
îndestuleze casa școalelor. Numeroase acte arată că mânăstirile, în 
timp ordinar, contribuiau nu numai la cheltuelile instrucției publice, 
dar și la sarcinile Statului în deobște. In timp de răsboiu sau de 
calamitate publică, bunurile bisericești erau lovite de contribuții ex- 
traordinare, de cari erau scutite bunurile particulare. 

Apoi este absolut cert că autoritătea, domnească asupra mână 
tirilor nu se mărginiă la dreptul de a taxă și de a dispune de pri- 
sosul veniturilor lor. Hrisoavele lui Alexandru Ipsilant şi ale lui 
Constantin Moruzi dovedesc că Domnii impuneau mânăstirilor sta- 
tute și regulamente, relative atâţ la disciplina lor internă cât și 
la administraţia bunurilor lor. 

Vechiul regim și datinile sub cari trăiau Principatele Române 
dela înființarea lor, au luat sfârșit cu Regulamentul Organic, alcătuit 
sub înrâurirea nemijlocită și cu conlucrarea directă, efectivă, a Rusiei. 

Acest Regulament stabileşte următoarele principii: - 
1. Mânăstirile sunt ţinuțe să contribue la sarcinile Statului cu parte 

din venitul lor; sunt exceptate dela, această îndatorire mânăstirile 
chinovii: Neamţul, Secul, Varetecul, Agapia și Floreștii. Insă având 
în vedere însemnătatea mijloacelor sale, mânăstirea Neamţului este 
ținută a întreţineă, în Târgul-Neamţului, un spital cu 30 paturi, cu 
toate accesoriile trebuitoare. 

Mânăstirile sunt intr'adins înzestrate cu averi, atât naţionale cât 
și particulare, pentru împlinirea bunelor fapte, plăcute lui Dum- 
nezeu şi de obște folositoare. 

3. Statul are drept de control și de intervenţiune în afacerile și 
în administraţia averilor bisericești, rânduindu-se o comisie compusă 
din patru clerici şi patru boieri, sub președenţia mitropolitului, 
pentru privegherea mânăstirilor; având acea comisie, între altele, 
să adeverească, pentru fiecare mânăstire, câtimea veniturilor asupra 
cărora, se va luă o parte, care este hotătărită, pentru ţinerea așeză. 
minţelor de binefacere precum: seminarii, școale publice şi altele (1). 

Acest drept de intervenţiune și de regulamentare al Statului mai 
este stabilit și de art. 417, care îndatorește mitropolia, şi episco- 
piile să achite, în termen de zece ani, toate datoriile contractate de ele și le interzice de a mai contractă împrumuturi pe viitor, fără avizul. și consimțimântul Obişnuitei Obșteşti Adunări și a Domnului. 

  

(1) Regulamentul Organic, Art. 410,
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Vedem deci că Regulamentul Organic, care este sintetizarea, voin- 
țelor Rusiei în privința administraţiunii Principatelor, departe de a 
stabili independența mânăstirilor față de ocârmuirea Moldovei și de 
a le recunoaște drept proprietare nemjilocite ale moșiilor stăpânite 
de ele, le supune la controlul Statului, le pune să contribue la 
sarcinile lui cu parte din venitul ce-l au și proclamă că averile lor 
sunt menite -pentru scopuri pioase şi de binefacere, printre cari 
se clasează școalele publice. 

Nu trecuse anul dela instalarea întâiului Domn regulamentar. și 
aceste principii sunt formal stabilite și chiar întinse prin legiuirea 
asupra modului de administrare a averilor bisericești. 

La 2 Fevruazrie, în urma insistențelor lui Mihaiu Sturdza, Mitro- 
politul Veniamin prezentă Domnitorului proiectul în chestiune. 

Dispoziţiile de căpetenie ale acestei legiuiri sunt: împărțirea tu- 
turor mânăstirilor pământene în patru categorii determinate prin 
câtimea veniturilor și numărul monahilor vieţuind într'însele; sta- 
bilindu-se pentru fiecare categorie sumele trebuincioase cerințelor. 
cultului și reparațiilor neapărat trebuitoare. 

Depunerea la mitropolie a prisosului veniturilor, spre a fi între- 
buințat, jumătate în opere de binefacere și jumătate în cheltueli 
neprevăzute ale mânăstirilor și reparaţiuni ordinare, stabilind re- 
gule pentru facerea acestor reparaţiuni sub controlul Statului, atunci 
când ele ar fi mai însemnate. 

Arendarea prin mezat, la mitropolie, în asistenţa unui delegat al 
guvernului, a tuturor moșiilor mânăstirești. Numai moșiile pe cari 
se află mânăstirile se vor puteă lăsă egumenilor, când aceștia. vor 
oferi un pret multămitor. 

Socotelile pe fiecare an se vor prezentă mitropolitului, care la 
rândul său este dator a le supune Domnului. 

Mănținerea în posturile lor, pe vieaţă, a egumenilor cari vor da 
dovezi de bună purtare şi vor administră mânăstirile în chip mul- 
țămitor, destituirea lor în caz contrar. 

Obligaţiunea de a achită toate datoriile contractate până atunci 
în termen de şapte ani, şi interzicerea de a contractă altele pe 
viitor. Legea trebue să se pună în vigoare numai după expirarea 
acestui termen de şapte ani. 

Infiinţarea, la mitropolie a unei Casse centrale a clerului, care 
-primiă toate veniturile prelevate asupra mânăstirilor. Aceste capi- 
taluri erau afectate la scopuri de binefacere și pentru instrucțiunea 
clerului. |
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„ Mânăstirile Neamţul și Secul sunt scutite de orice control, având 
in vedere greutatea soboarelor și cheltuelile ce le fac pentru întreţi- 
nerea, spitalului și a bolniţei de alienaţi. Insă aceasta numai cât 
timp se vor conformă regulei păzite până acum. 

Mânăstirile chinovii: Văratecul, Agapia, Adam și Vorona sunt 
asemene scutite de orice dare, încât se vor mănțineă în calea or- 
dinei urmate până acum, căci modicitatea veniturilor lor nu co- 
respundeă, cu cheltueala trebuitoare pentru întreţinerea personalu- 
lui lor. 

La 15 Martie Domnitorul revine (1) din. nou asupra acestei co- 
municări. În amândouă notele el face să reiasă: «imensele foloase 
ale proiectului, care regulează ocârmuirea bunurilor clerului în 
chipul cel mai folositor pentru binele public și o supune, pentru 
intâia oară, controlului nemijlocit al guvernului». 

Prin nota sa din 15 Aprilie 1835, (2) consulul rusesc comunică 
Domnitorului, la 18 August 1836, că consulul general Minciaky, 
căruia, îi impărtăşise proiectul de organizare, i-a răspuns că dispo- 
ziţiile legii adoptate «în înţelegere cu Mitropolitul, îi par înțelepte 
(sages) și decurgând din principiile stabilite de Regulament»(3). 

In urma, acestei aprobări date de guvernul rusesc, Mihaiu Sturdza 
întări legea la 28 Aprilie 1835. 

De altmintrelea guvernul rusesc nici nu puteă să se opună sau 
să facă vreo greutate în privința acestei legi în Moldova, căci prin 
Anexa I. a Regulamentului Organic al Ţerii-Românești, se stabilește 
în acel Principat, pentru organizarea mânăstirilor pământene, o le- 

  

(1) Regulamentul Organic al 'Țerii-Românești, pag. 341. 
(2) Vezi textul scrisorii în Hurmuzaki, Supl. L., vol. V. 

(3) lată termenii în cari consulul - Timkovski comunică Domnului hotărirea lui Min- 
ciaky : «....J'ai Phonneur d'informer Votre Altesse qu'ayant ports ă la connaissance du 
Consul Gâneral le projet de loi qu'elle a bien voulu me communiquer concernant les 
biens eccl6siastiques adopte par la dernizre Assemblâe Ordinaire, Monsieur de Minoiaky 
vient de me rspondre que les dispositions adoptâes ă cet &gard, de concert avec Son 
Eminence le Mâtropolitain, lui paraissent; sages et: dâcoulant des principes poses par le 
Reglement,; mais comme elles ne doivent, d'aprâs les termes de article X. du projet de 
la nouvelle organisation de ces monastăres, âtre mises en vigueur qu'apr&s sept ans ă 
dater de la Saint Georges de ceţte annce, il ne saurait &mettre une opinion sur une 
question aussi âtroitement lie aux intârets de PEglise et dont toutes les cons6quences 
et les râsultats ne peuvent ctre apprâciâs qu' ă une spoque 6loignce, 
„En me faisant un devoir de Vous communiquer, mon Prince, cetțe decision de Mon- 
sieur le Consul G6n6ral, j'ai Lahonneur, d'âtre, eţe».
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giuire care se deosebiă de cea propusă de mitropolitul Veniamin 
numai prin faptul că drepiurile guvernului erau mai mari și mai 
bine definite. 

III. 

AȘĂZĂMINTELE DELA 1839 ȘI DELA 1843 HĂRĂZITE DE MIHALU 
STURDZA MÂNĂSTIRILOR NEAMȚUL ȘI SECUL. 

In curând se făcu un nou pas: îndatoririle mânăstirilor Neamţul 
și Secul fură mai clar stabilite prin hrisovul slobozit de Domnitor 
la 30 Maiu 1839. - 

Se vede că între mitropolit și mânăstire se ivise un conflict, 
mitropolitul Veniamin silindu-se să-și impună supremația mânăstirii 
care se opuneă. Cel puţin aceasta reiese dintir'un fragment de 
anaforă a Siatului ocârmuitor către Mihaiu Sturdza, publicat într'un 
act posterior, prin care se susține independența acelei mânăstiri 
față de mitropolit. 

Din alt act, tot posterior, se constată că, în mânăstire, se ivise 
neorândueli și abateri dela așezământul lui Paisie, supuse Domnului 
de stareţ și sobor prin jalbă, cerând a li se hărăzi un așezământ 
statornic «spre stăpânirea vătămătoarelor pricini și liniştită petre- 
cere a acestui Chinovion». | | 

Atunci Domnul, în înțelegere cu mitropolitul, slobozi hrisovul 
No. 37 din 30 Maiu 1839, prin care se hărăziă mânăstirilor Neamţul 
și Secul un așezământ întemeiat pe dispozițiile celui vechiu, alcătuit 
de Paisie, dar definind relaţiunile mânăstirilor cu mitropolia, mărind 
puterea acesteia asupra lor şi impunând soborului regule pentru 
administrarea, averilor. 

Așezământul se împarte în două părți numite: ramul duhovni- 
cesc și ramul iconomicesc. 

Cele 24 articole ale ramului duhovnicesc stabilesc pentru mo- 
nahi vieaţa, chinovială în toată rigoarea ei. Li se impune un lung 
noviciat, supunere absolută către stareț, mâncare în comun la tra- 
peză, mărturisire zilnică la duhovnic, păzirea absolută a tuturor 
posturilor, frecuentarea riguroasă a bisericii. Le este interzis de a 
iace vreun negoţ, de a ţine în posesie sau de a se asociă la 
posesia vreunei moșii a mânăstirii și de a adună bogății, nefiin- 
du-le iertat să stăpânească nimic în propriu, ci totul trebuind să fi 
comun între dânșii,
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In caz de abatere a stareţului dela datoriile sale, mitropolitul 
are putere să-l destitue. 

Dispoziţiile privind ramul iconomicesc, stabilesc înființarea unei 
comisii economicești, compusă din şase membri ai soborului, având 
pe stareț ca președinte și purtând numire de dicasterie. Dicasteria 
este însărcinată cu administraţia averii mânăstirii, având a face 
publicaţiile pentru arendarea moșiilor,. a țineă mezaturile după 
anumite forme, a trimite mitropolitului rezultatul mezaturilor, a, 
subscrie contractele de arendă, a incheiă sumele de venituri și de 
cheltueli, și a le trimite mitropolitului care le comunică Domnului; 
în fine ea, este însărcinată să alcătuească bugetele de venituri și 
cheltueli ale mânăstirii. Este strict interzis mânăstirii să contracteze 
datorii fără învoirea Domnului şi — a mitropolitului. 

Bolniţa, trebue ţinută în cea mai bună stare, înzestrată cu toate 
cele trebuitoare, având un medic iscusit şi numărul de fraţi tre- 
buitori pentru a sluji pe bolnavi. 

In fine, este interzis mânăstirii să vândă, sau să facă schimbări 
de imobile. 

Domnul termină zicând că: starețul și soborul și dicasteria să 
aibă mare îmgrijire a păstră acest așezământ, știind că, la din 
potriva urmare, vor fi şi aceste mânăstiri supuse legiuirii celorlalte, 
cuprinzând în urmă, printre îndatoririle mânăstirii, şi aceea de a, 
întreţineă spitalul dela, Târgul-Neamţului, conform Regulamentului 
Organic. 

In anul 1840 mitropolitul Veniamin Costache propune Domnului 
să reguleze atribuţiile comitetului de 5 persoane bisericești, instituit 
de dânsul pentru administrarea Cassei centrale a clerului, numin- 
du-se în acel comitet și un arhiereu care, împreună cu ceilalţi 
membri, să administreze și interesele mitropoliei în caz de vacanță. 
Domnul aprobă și întări prin hrisov această propunere. 

La 1843, Maiu 4, după demisia mitropolitului Veniamin, Domni- 
torul întărește un nou așezământ, alcătuit de soborul mânăstirilor, 
cercetat şi corectat de episcopul de Roman, Meletie. 

In noul așezământ, dispoziţiile privind disciplina interioară du- 
hovnicească a monahilor, sunt mult mai aspre decât în cel dela, 
1839. In schimb însă, mânăstirea este mai puţin independentă de 
mitropoliţ. 

Dispoziţiile ramului îconomicesc diferă de ale primului aşeză- 
mânt, mai ales prin faptul că dicasteria este înlocuită printr'un 
comitet de trei funcţionari, luaţi din sânul soborului: dichiul cel
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mare, cămărașul cel mare și logofătul, cari sunt numiţi de 
stareţ. 

Pentru arendarea moșiilor formalităţile sunt mult mai amănunțite 
decât în așezământul precedent, îndatorirea de a le arendă toate 
mult mai precisă. Publicaţiile de arendă se fac prin mitropolit și 
prin Departamentul din Lăuntru. 

Se interzice monahilor să se prezente ca vechili stăruitori pe la 
îmstanțe sub nici un cuvânt. 

Pe lângă obligaţia de a ţineă în bună stare spitalul și bolniţa 
alienaţilor, se mai impune mânăstirilor ca tipografia să se înte- 
meieze și să se ţină în cea mai bună stare, să, se sporească biblioteca 
și, conform art. 5 din așezământul lui Paisie: «să se inființeze în 
mânăstire, pentru tinerimea, soborului, cursuri de învăţătură bise- 
ricească, învățătura Sfinţilor Părinţi, dreapta înțelegere a Sfintelor 
Scripturi și cunoștința dogmelor pravoslavnicești în limbile moldove- 
nească și rusească». 

Vedem deci că, pe lângă îmmulţirea formalităţilor impuse pentru 
arendarea averilor, se impuneă mânăstirilor întemeierea tipografiei 
Și înființarea unui seminar. 

Consulii rusești, cari făceau Domnului Moldovei remustrările cele 
mai acerbe până și pentru niște pitace de boierie, n'au făcut nici 0 
opunere la aplicarea acestui aşezământ, 

IV, 

AȘĂZĂMINTELE HĂRĂZITE DE MIHAIU STURDZA 
MÂNĂSTIRILOR VĂRATECUL ȘI AGAPIA. INFIINȚAREA 

DEPARTAMENTULUI CULTULUI. 

In acelaș an Mihaiu Sturdza slobozi un hrisov prin care se hă- 
răziă un așăzământ mânăstirilor chinovii, Văratecul şi Agapia. 

Pe lângă dispoziţiile ramului duhovnicesc, cari stabilesc o disci- 
plină bisericească destul de aspră, ale ramului iconomicesc pre- 
scriu arendarea moșiilor prin licitaţie publică, Departamentul din 
Lăuntru având a face publicaţiile necesare, ia sămile anuale sunt 
a se prezentă mitropolitului. Se mai obligă mânăstirea a ţineă bol- 
nița pentru infirme și bolnave în cea mai bună stare (1). 

  

(1) Manual Administrativ, T. 1, p. 403.
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In anul următor, 1844, în urma presiunii guvernului rusesc 
și cu conlucrarea lui, se făcură legile pentru regularea averilor 
bisericești și înființarea Vorniciei bisericești. 

Vârsta înaintată a mitropolitului Veniamin Costache nu-i mai per- 
miteă, să administreze averea scaunului mitropolitan cu toată energia 
trebuitoare, nici să controleze cu agerimea cerută gestiunea mâ- 
năstirilor. | 

Persoane fără scrupule, folosindu-se de slăbiciunea chiriarhului, 
de legăturile lor de rudenie cu el, precum și de bunătatea lui fi- 
rească, izbutise să se facă cu totul stăpâne pe mintea lui. Se folo- 
siau de această trecere, nu numai pentru a scoate din lăzile mitropoli- 
tului sume insemnate, ademenindu-l chiar, când lăzile erau goale, să 
contracteze datorii pentru a le mulțămi trebuinţele şi poftele, dar, prin 
amestecul lor corumpător în toate afacerile relaţive la ocârmuirea, 
averii mitropolitane, pregătiau ruina ei. 

Această tristă stare de lucruri hotărise pe Mihaiu Sturdza să ela- 
boreze, încă din anul 1840, un proiect de lege tinzând să reguleze 
întrebuințarea, veniturilor mitropoliei şi ale episcopiilor. Acest proiect 
odată terminat, fu trimis la Petersburg spre a fi examinat de gu- 
vernul rusesc, împreună cu alte propuneri ale Domnului, având ca 
scop excluderea din Obşteasca Adunare a înaltului cler. 

Chestiunea, ridicată de această de pe urmă propunere fiind din 
cele mai delicate și cerând un examen prealabil serios, trebue să 
atribuim acestei împrejurări faptul că nici după doi ani Domnul nu 
primise încă răspuns în privința proiectului său asupra ocârmuirii 
bunurilor diocesane și a întrebuinţării veniturilor lor. 

Mitropolitul Veniamin eră de mai mult timp adânc măhnit de sta- 
rea în care, cu toate bunele sale intenţii, se găsiă ocârmuirea bu- 
nurilor mitropolitane. 

„In aceste împrejurări, în urma incapacității personalului tehnic 
ales de el, precum și din cauza risipei fondurilor, mitropolitul se 
văzu silit să suspende lucrările de restaurare ale bisericii catedrale 
din Iași, lucrări cari începuse de mai mulţi ani, la cari contribuise 
mânăstirile și scaunele diocesane şi cari mistuise sume însemnate fără 
a da vreun rezultat apreciabil. 

Această întâmplare puse vârf măhnirii şi descurajării mitropoli- 
tului care, la 18 Ianuarie 1842, își îmmână demisiunea către Domn. 
Mihaiu Sturdza se grăbi s'o primească, după ce dobândi dela Ob- 
șteasca Adunare înregistrarea, ei,
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Această demisie fiind comunicată Patriahului ecumenic, sinodul 
Patriarcatului: făcu greutăţi pentru a o recunoaște, sub cuvânt că 
procedeurile Domnitorului fusese anticanonice. Apoi partizanii fos- 
tului mitropolit insistau din răsputeri, atât pe lângă Curtea protec- 
toare cât și la Constantinopole, pentru ca el să fie reinstalat pe scau: 
nul său. Abuzând din nou de slăbăciunea lui, obținuse dela el să 
se declare gata să revină asupra demisiei ce o dăduse. 

Mihaiu Sturdza, din partea lui, nu eruţă nici un demers pentru 
a face ca orice idee de reinstalare să fie părăsită. 

Dar incidentele cari provocase demisia, mitropolitului Veniamin 
dovedise guvernului rusesc în chip viu neorândueala, şi risipa care 
domniă în administrarea bunurilor eparhiale din Moldova. Spre a 
pune capăt unei asemenea stări, se ceru Domnitorului, prin organul 
consulului rus, în luna Aprilie 1842, să pregătească un nou proiect 
tinzând a regulă intrebuinţarea veniturilor mitropoliei și ale eparhiilor. 

Din corespondența relativă la această chestiune, reiese că Domni: 
torul, cu toate că nu făceă greutăţi în principiu, doriă acum să 
amâne măsura, punând-o în conexiune cu cea relativă la exclude- 
rea din Adunarea Obștească a înaltului cler, pentru discuţiunea 
căreia nu găsiă momentul prielnic, din cauza nesiguranței ce domniă 
în privința vacanței scaunului mitropolitan. 

Dar guvernul rusesc, departe de a se declară convins de aceste 
argumente, urmă să exercite o puternică presiune asupra lui Mi- 
haiu Sturdza pentru a-l ademeni să prezente cât mai neintârziat 
proiectul cerut. 

Când, în luna Decemvrie 1842, contele Nesselrode îi comunică 
că guvernul imperial a renunțat definitiv la orice idee de a resta- 
bili pe mitropolitul Veniamin Costache pe scaunul chiriarhicesc, el 
are grija, să-și termine scrisoarea sfătuind pe Domnul Moldovei să 
elaboreze cât mai grabnic, în unire cu consulul rus, proiectul de 
lege relativ la regularizarea veniturilor eparhiale. 

Mai adaoge că Impăratul atribue cea mai mare importanţă faptului 
ca, această nouă lege să fie introdusă și pusă în vigoare cât mai 
curând, chiar înaintea, alegerii noului mitropolit. 

In faţa unei asemenea insistențe, Mihaiu Sturdza nu puti decât 
să pună capăt oricărei amânări (1). 

EI elaboră proiectul relativ la administrarea bunurilor scaunelor 
eparhiale și la limitarea, veniturilor mitropolitului și a, episcopilor, 

  

(1) Vezi corespondenţa dintre Mihaiu Sturdza şi Nesselrode, relativ la. această chestiune, în Hurmuzaki, Supl, [, Vol, VI.
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precum și cel privitor: la înființarea, Departamentului bisericesc, 
strâns legat cu cel dintâiu, al cărui corolar obligatoriu şi indispen- 
sabil este. Aceste proiecte, alcătuite sub controlul consulului rus, 
fură supuse guvernului imperial şi, după aprobarea lor la Peter- 
sburg, adoptate de Obșteasca Adunare și sancţionate de Domn la 
începutul anului 1844. 

Legea pentru regularea, averilor bisericești dispune ca: 
Toate moșiile mitropoliei și ale episcopiilor se vor da în arendă 

pe termen de cinci ani, în urma unor mezaturi ținute în ființa mi- 
tropolitului, a episcopilor sau a vechililor lor, a șefului Departa- 
mentului averilor bisericeşti şi a membrilur Comitetului central 
(stabilit de art. 416 al Regulamentului Organic). Contractele tre- 
buiau să fie iscălite de mitropolit sau de eparhioți și de șeful De- 
partamentului. 

Veniturile se împărţiau în chipul următor : 
Cinci şeptimi din veniturile mitropoliei se lăsau în dispoziţia mi- 

tropolitului. In cazul când, veniturile sporind, s'ar atinge cu patru 
șeptimi suma de trei sute cincizeci mii lei, se lăsau numai patru șeptimi 
în dispoziţia mitropolitului. Din această sumă: «pe lângă îndestu- 
larea casei sale, a mobilarisirii și celelalte», mitropolitul eră, ţinut 
să plătească «lefurile a tot personalului mitropoliei, potrivit pentru 
o aşă catedrală, cuprinzându-se și dicasteria», asemenea, și chel- 
tuelile. bisericii. 

Patru șeptimi din veniturile fiecărei episcopii se lăsau la dispo- 
ziţia eparhiotului pentru îndestularea sa și cu obligațiunea de'a 
achită, lefile personalui, a dicasteriei și cheltueala, bisericii catedrale. 

Prisosul veniturilor tustrelelor eparhii se împărţiă în trei părți. 
Una din aceste treimi eră afectată reparaţiei bisericilor cate- 

drale și a tuturor acaretelor. Aceste reparaţii trebuiau să se dea, 
în întreprindere prin licitaţie, în ființa eparhioților sau a vechililor 
lor, a şefului Departamentului şi a membrilor Comitetului central. 
Prisosul acestei treimi eră destinat pentru înființarea unui capital 
spre acelaș sfârșit. | 

Din a doua treime, nouăzeci mii lei erau afectaţi la ţinerea se- 
minarului din Socola, iar prisosul trebuiă să slujească pentru faceri 
de bine și alte săvârşiri de folosință obștească, după socotinţa mi- 
tropolitului, a șefului Departamentului şi a mădularilor Comitetului 
central, supusă la aprobarea Domnului. 

Ultima treime eră afectată pentru ținerea Departamentului ave- 
rilor bisericești, după statul special al acelui Departamenţ, și pentru
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cheltuelile administrației averilor bisericești,' precum: hotărnicii, 
vechilime și altele. Iar prisosul acestei treimi se atribuiă, și el, la 
opere de binefaceri ca și prisosul treimii a doua. 

Toate veniturile bisericești trebuiau vărsate într'o cassă centrală 
aflătoare la mitropolie, având două chei, din care una se păstră 
de mitropolit; şi cealaltă de șeful Departamentului. : Sămile anuale 
se cercetau de eparhioți, șefii Departamentului, membrii Sfatului 
administrativ și membrii Comitetului central, apoi trebuiau supuse 
Obișnuitei Obștești Adunări. 

O secțiune din această legiuire prevede că egumenii mânăstirilor 
se vor numi pe vieaţă, și nu vor puteă fi destuiţi decât pentru abateri 
dela datoriile lor. 

Atât numirile cât și destituirile nu se puteau face decât cu în- 
voirea, Domnului. 

Un articol adiţional prevede că întâia din cele trei părţi în cari 
se împarte prisosul veniturilor mitropoliei şi episcopiilor, precum 
și prisosul veniturilor mânăstirilor pământene, se va întrebuință 
pentru stângerea datoriei mitropoliei și săvârșirea bisericii cate- 
drale, până când aceste două articole de cheltueală vor fi cu de- 
săvârșire acoperite. 

lată acuma, și dispoziţiile principale ale legiuirii pentru însușirile 
Vornicului averilor bisericești. | 

Șeful Departamentului averilor bisericești, care va avea rang de 
vornic, este indatorit a păzi cele hotărite de legile atingătoare de 
eparhii și de mânăstirii, având a lucră împreună cu mitropolitul 
și cu episcopii. 

EI are privegherea, asupra tuturor averilor mișcătoare și nemișcă- 
toare ale eparhiilor și mânăstirilor pământene. Este special însărcina 
cu alcătuirea contractelor de arendă, cu executarea lor, cu prive- 
gherea pădurilor, a căror tăiere nu se va puteă face decât în virtutea 
legiuirii speciale. Va face catagrafie de toate averile bisericeşti, 
încassând veniturile cari se varsă în Cassa centrală, și efectuând 
plățile. El primește dările și le înscrie întrun regisiru special. 

Vornicul bisericesc priveghează învăţătura ce se dă în seminarii. 
Personalul Departamentului este numit de Domn. 
Mânăstirile cu soboare: Neamţul și Secul, Agapia, Varatecul și 

altele, rămân cu totul neatârnate de ocârmuirea Vornicului ave- 
rilor bisericești. (1) 

  

(1) Vezi legile în Manualul Administrativ al Moldovei, II, p. 261 şi 265,
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Printr'un jurnal încheiat la 12 Maiu 1844, de Vornicul bisericesc 
cu mitropolitul şi cu episcopii, asupra mai multor afaceri privind averile 
bisericești și rândueala clerului, se hotărește numire de vechili 
pentru împrejurările și procesele atingătoare de casele eparhiale şi 
ale mânăstirilor pământene, precum și numirea unui vechil în 
Basarabia pentru moşiile eparhiilor și mânăstirilor pământene. 

Se și numește în urmă Teodosie Aroneanu în calitate de vechil în 
Basarabia. 

Deși regimul: regulamentar şi tutela rusească erau atunci în 
toată floarea lor, guvernul rusesc nu a făcut nici o obiecţiune la 
punerea în aplicare a acestor legiuiri. El a recunoscut validitatea 
lor și pentru averile clerului român aflătoare în Basarabia, căci 
Teodosie Aroneanu a funcţionat în calitate de advocat al Departa- 
mentului Cultului și a săvârşit toate actele de administraţie nece- 
sare pentru moșiile de preste Prut. 

Dela 1844 la 1862 Aroneanu a funcționat în calitate de re- 
prezentant al Departamentului averilor bisericești din Moldova 
pentru toate afacerile, privind bunurile din Basarabia aparținând 
scaunelor eparhiale moldovenești și mânăstirilor moldovenești 
neânchinate, nu numai fără nici o piedecă din partea autori- 
tăților rusești, dar cu deplina și întreaga lor recunoaștere, primind 
din partea lor tot concursul ce avi, ocazie să le ceară. 

Aroneanu, pe baza procurii ce aveă dela Departamentul Culte: 
lor, reprezentă scaunele eparhiale și mânăstirile în toate procesele 
ce avură să susţie în Basarabia; el primi citaţiile şi îndeplini toate 
formalităţile necesitate de numeroasele procese de hotărnicie ce 
erau pendente. Aroneanu puse, la începerea fiecărui period de 
arendă, pe noii arendași în posesiunea, moșiilor ce aceștia, le luase în 
arendă; el făcu inventarul acareturilor încredințate arendaşilor; el 
execută pe arendașii ale căror căștiuri nu erau plătite la timp. 

lar moșiile erau arendate prin licitaţii ținute, nu în Basarabia 
ci în Iași, și contractele se semnau, după îndeplinirea formalităţilor 
impuse de legea dela 1844, de Vornicul bisericesc. 

Legile din anul 1844 privitoare la administrația bunurilor epar- 
hiilor, și la, înființarea Departamentului bunurilor bisericesti, numit; 
mai târziu Departament al Cultelor, ne dau ultimul element care 
eră trebuitor spre a puteă formulă și stabili întrun chip desăvârşit 
situația, proprietăţilor clerului și ale mânăstirilor moldovenești faţă, 
de Statul moldovenesc, față de epoca regulamentară, precum și
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situația acelui Stat față de guvernul rusesc în privinţa bunurilor 
bisericești aflătoare în Basarabia. 

Această, situație se poate rezumă în chipul următor: 
1. Scaunele eparhiale şi mânăstirile neinchinate din Moldova nu 

administrau bunurile lor; acest drept eră exercitat de Stat. 
lle nu se folosiau decât de o parte din veniturile acestor bunuri, 

parie. necesară întreținerii lor şi statornicită de lege. Prisosul eră 
afectat : 1) stabilimentelor de binefacere şi de utilitate publică, 
printre cari figurează în prima linie școalele, atât cele religioase cât 
și cele laice; 2) la, întreţinerea, clădirilor religioase și economice; 
3) la cheltuelile Departamentului averilor bisericești. 

2. O dispoziţie specială lasă mânăstirilor chinovii : Neamţul şi 
Secul, Agapia, Văratecul, Adam și Vorona ocârmuirea averilor și 
libera, dispoziţie a veniturilor acelor averi, întemeiată fiind această 
excepțiune: pentru Neamţul şi Secul pe motivul cheltuelilor făcute 
spre întreținerea unui spital, iar pentru celelalte pe motivul mi- 
cimii venitului lor. 

Insă această favoare le eră acordată numai sub condiţiunea că 
vor urmă să se conforme regulelor urmate până atunci. 

3. Bunurile aflate în Basarabia și aparținând eparhiilor și mânăs- 
tirilor moldovenești neinchinate, supuse Departamentului bisericescy 
erau asemene ocârmuite de Statul moldovenesc. Veniturile lor văr- 
sate și contopite in Cassa centrală cu ale bunurilor lor aflătoare în 
Moldova, erau supuse aceleiaș repartițiuni la cari erau supuse 
aceste de pe urmă. 

4. Guvernul rusesc a colaborat la legile statornicind drepturile 
Statului moldovenesc pe proprietăţile eclesiastice și micşorând dreptu- 
rile eparhiilor. El prin tăcerea sa și prin concursul dat de orga- 
nele sale Departamentului Cultelor în privinţa administrării bunuri- 
lor bisericeşti aflătoare în Basarabia, a recunoscut că drepturile 
Statului moldovenesc şi restricţiile aduse de legile acelui Stat pro- 
prietăţilor clerului se întindeau și asupra bunurilor de această ca- 
tegorie situate pe teritoriul rusesc. 

5. Guvernul rus, în vremea Protectoratului, a recunoscut Statului 
moldovenesc dreptul de a legiferă în materie de proprietate bise- 
ricească și de a fixă partea de venit lăsată stabilimentelor religioase 
pentru întreținerea lor. 

6. Domnitorul Moldovei, sub regimul Protectoratului rusesc, exer- 
cită dreptul de a edictă așezăminte regulând, nu numai chipul de 
administraţie al bunurilor mânăstirilor chinovii nesupuse Dgparta-
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mentului, dar “chiar și disciplina eclesiastică la care erau supuși monahii. 
Deci acest guvern a recunoscut, atât dreptul Statului moldove- nesc de a legiferă asupra administrării bunurilor eclesiastice, pu- nând-o sub controlul său, cât și acela de a luă o parte din venitul lor pentru scopuri de binefacere și de obște folositoare, mărgi- nind pe mitropolit și pe eparhioți într'o anumită sumă pe fie- 

care an. 

V. 

ABATERILE MÂNĂSTIRII NEAMȚULUI DELA AȘEZĂMINTE. 
LEGIUIRI INGRĂDIND PUTEREA STAREȚILOR ŞI A SOBOARELOR. 

| CONFLICTE INTRE MÂNĂSTIRE ȘI GUVERN. 

Se vede că mânăstirile Neamţul și Secul au început a se abate dela dispoziţiile aşezământului în cât privește condiţiile de arendare ale moșiilor, chiar în anul promulgării așezământului. Intr'adevăr, la, Pevruarie 1844, Secretarul de Stat comunică, Departamentului Cul- tului rezoluțiunea Sfatului ocârmuitor, Inalt întărită, în cazul des- ființării împosesuirii făcute mai multor moșii ale mânăstirii cu aba- teri dela legiuiri, arătate fiind acele abateri chiar de stareţul de 
atunci Neonil. 

Probabil că unor neînțelegeri de asemenea nafură, între stareţ și sobor, se datorește faptul că starețul Neonil, prin jalba No. 362, din 8 Septemvrie 1844, cere Domnului ca Departamentul biseri- cesc, sprijinitorul şi apărătorul dreplurilor întregului cler, să sprijine și să apere dreptăţile mânăstirilor Neamţul și Secul, când ele i se vor adresă. Comunicându-se această, cerere mitropolitului, chiriarhul prezentă Domnului, la 27 Decemvrie, o anaforă prin care protestă în contra cererii starețului, ca lovind drepturile chi- „ riarhiei, iar Domnul hotări prin încheiere ca cererea starețului să, rămâie în nelucrare. (1). 
In anul 1843 se publicase legea pentru cruţarea pădurilor; Sfatul administrativ, prin încheierea pusă pe anaforaoa No. 466 din 6 lulie 1844 a Vornicului bisericesc, hotărește că cad sub dispoziţiile acelei legi: pădurile mitropoliei, ale episcopiilor, ale mânăstirilor pă- 

(1) Manual Administrativ, II, p. 241. | _ 
Analele A. R.— Tom. XXXII.—Memoriile Seci. Istorice, . 2 
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mântene, ale celor inchinate Locurilor din jos, și chiar ale mâ- 
năstirilor nesupuse Departamentului. (1). 

O altă încheiere a Domnului, pusă pe anaforaoa No. 594, din 
27 Martie 1846, a mitropolitului șşi.a episcopilor de Huşi și de 
Roman, hotărăşte că eparhioţii și egumenii mânăstirilor rămân în- 
sărcinaţi cu paza pădurilor de pe moșiile eparhiilor și ale mână- 
stirilor, dar nu pot vinde lemne dintrinsele decât prin Departa- 
mentul .bisericesc şi conformându-se regulelor stabilite prin le- 
giuire (2). Asemenea la 22 Noemvrie 1846, iese altă dispozițiune în 
privirea îngrădirii, pusă de guvern stareților în exploalarea pă- 
durilor. (3) 

Alte două legiuiri confirmând dreptul de intervenţie al Statului 
sunt: cea din 18 Octomvrie 1845 pentru împresurări şi cea din 
28 Aprilie 1848 pentru desfințarea embaticurilor. 

In aceeaș 'ordine de idei este ofisul domnesc din 5 Iulie 1847, 
stabilind regule pentru intentarea acţiunilor în justiţie de către sta- 
reți și egumeni și îngrădind cu totul dreptul de a face nvoeli şi 
transacţii fără învoirea ocârmuirii. 

Mai important însă şi demonstrând mai bine drepturile puterii 
centrale asupra averilor mânăstirești, este faptul desființării robiei, 
fără îndemmnitate, în cât priveşte pe Tiganii mânăstirești, pe când 
ai particularilor au fost liberaţi în schimbul unei despăgubiri. Se 
știe că, la 1844, Țiganii mânăstireşti au fost desrobiţi fără a se 
acordă vreo despăgubire mânăstirilor, odată cu Tiganii Statului. 
Guvernul a tratat deci proprietatea mânăstirilor ca pe aceea a Sta. 
tului. Rusia nu s'a opus de loc acestei măsuri. 

Prin așezământul din 1843 se îndatorau mânăstirile Neamţul şi 
Secul să înfiinţeze, în mânăstirea, Neamţului, o şcoală în care să se 
predeă călugărilor învăţătura bisericească. 

Această școală sa și înființat în a treia stăreţie a starețului 
Neonil, aducându-se ca profesor părintele Neofit Scriban, dar i s'a 
pus îndatorire să predeă numai limba greacă, sub pretext că părinții 
ştiu moldoveneşte și au nevoie numai “de limba elină pentru tradu- 
cerea cărților bisericeşti. 

Insă Domnitorul și mitropolitul, având în vedere enorma creștere 
a veniturilor mânăstirii Neamţului, stăruiau ca să se înființeze în- 

(1) Ibid. p. 293. 
(2) Ibid., p. 296. 
(3) Ibid., p. 596. 
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tr'însa 6 școală; putând: servi de “Facultate de teologie; în care să s6. perfecţioneze absolvenţii seminarului din Socela. Mihaiu Sturdza; întărise. chiar, la 13 Iulie 1845,:0 anaforă a niitropolitului Melstie. cu 0 asemene cuprindere. - e A N aaa 
La 2 Fevruarie 1847, mitropolitul prezentă Domnului:0 nouă anaforă, prin care, constatând” atât “obligațiunea'. pusă mânăstirii. prin așezământul din. 1843, cât și. cele propuse prin anaforaoa din, 13 lunie, propune ca, pe lângă clasele existente ale seminarului din: Socola, să. se înfiinţeze clase superioare pentru predarea de-cuno- ștințe. mai: înalte în teologie, cari să se: predeă în mânăstirea Neam: țului, după așezământul din 4 Maiu 1843. al acelei mânăstiri. - Cursurile bisericești inferioare aveau „a se predă atât la mână- 

stirea Neamţului cât și la Socola. Intreţinerea, tinerilor trimişi. 'la Neamţu ' dela. Socola precum și din” celelalte mânăstiri, erau ..să se ăchite dela seminar. şi dela; celelalte: mânăstiri mânăstirii Neam- țului. Domnitorul. încuviință această, propunere a mitropolitului. (1) - "Dar soborul acesteia nu voi cu nici un' preț. să. se înființeze o asemenea școală și stareţul Neonil. dădu. Domnitorului o jalbă în care zicea: «că așă precum âsemenea școală monahicească este cu greu de ținut, chiar în lăuntrul mânăstirii Neamţului, din pricina neliniștii ce urmă din. înghesuirea numeroșilor monahi ce locuese acolo, și:a. oaspeţilor închinători, apoi să se - înfiinţeze: de. către Epitropie acea şcoală, ori unde în alt loc 's'ap socoti potrivit, și mâ- năstirea va, da cheltueala trebuitoare». i E 
Această, cerere a stareţului s'a încuviinţat: de Domn și s'a alcă: suit: Regulamentului “seminariilor: (2): a Sa Prin! axt..14 se hotări, citându-se jalba stareţului de. Neamţul și făgăduinţa: conținută într'insa ca seminarul să se înfiinţeze la; vreun schit al mânăstirii Neamţului sau aiurea, iar cheltueala înființării -şi ținerii acestui seminar al înaltelor științe, să-se facă. de, către mâ- năstirea - Neamţului. E E a aa ma În urmă sa stabiliţ că pentru zidirea școalei și înfiinţarea ..ca- tedrelor cuvenite, pentru ținerea profesorilor şi a eleviler,:-ar trebui o sumă de. 50.000 lei pe an, drept care .au întraţ și cu pro- punere la Domn, - care. acesta, încuviințând-o, s'a trecut. această sumă în bugetul seminarului, ca venit. pentru; înființarea .acestei 

școale, făcându-se Și planul pentru a se- zidi lângă mânăstirea Galata; 
: Di 

- _ z = NR - - . 

(1) Ibid., p. 386. 
(2) Ibid., p. 361. ri
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In acest timp. se vede că neorânduelile și abuzurile în mânăstire 

nu conteniau, și că domniă un adevărat; jaf în ocârmuirea averii, 

căci, la Aprilie 1848, locotenentul de mitropolit, Meletie Stavro- 

poleos, arătă Domnului prin anaforă «că starețul de Neamţul și 

Secul, călcând: din vreme în vreme multe articole din așezământ, 

au ajuns a se dovedi și în faptă jignirea lui și tot odată sdrun- 

cin și adevărată sărăcie averii mânăstirești», citând anume fapte 

întemeietoare arătării sale. 
Aceste abuzuri în administrarea averii mânăstirilor Neamţul și 

Secul încurajară pe Mihaiu Sturdza, lacom şi puţin scrupulos cum 

eră, să dea; fiului: său mai mic, Beizadeă Grigorie Sturdza, prilej să 

se îmbogăţească el, din averea mânăstirilor, în locul căpeteniilor 

călugărilor din soboare. 
Prin «silă şi ameninţări», Beizadeă Grigorie Sturdza, «ajutat de 

poruncile în scris ale părintelui său», luă în arendă, fără nici un fel 

de formalitate, optsprezece moşii ale mânăstirii Neamțului. 

Mânăstirea, prin vechilul său, Mihail Kogălniceanu, reclamă în 

contra acestui act arbitrar la generalul Duhamel, comisarul extra- 

ordinar, trimis de Impăratul Rusiei în Moldova în urma evenimen- 

telor dela 1848. Sa 
Comisarul imperial nefăcând nimic pentru a satisface dreptele 

plângeri ale mânăstirilor, acestea, tot prin organul lui Mihaiu Kogăl- 
niceanu, adresară o petiție Impăratului Nicolae (1). 

Date fiind împrejurările și moravurile politice de atunci, starea 

de vasalitate a Ţerilor Române către Rusia şi înrâurirea rusească, 
predomnitoare în mânăstire din timpul stăreției lui Paisie, faptul 
trimiterii unei jalbe Impăratului Rusiei eră lucru firesc. Trist este 
însă că petiția e semnată de Kogălniceanu, mai ales având în ve- 
dere unele părți din cuprinsul ei. | 

Mai constatţăm că această petiție către Impărat a fost precedată 
de numeroase jalbe ale starețului și ale lui Kogălniceanu către 
consulatul rusesc din lași și către consulatul general rusesc din 
București. 

Nu se vede ca; petiția în chestiune să fi obținut vreun rezultat, 
cu toată smerenia de care este plină. Sar păreă chiar că acest 
demers ar fi fost cauza unor nouă măsuri ostile luate de Mihaiu 
Sturdza faţă, de mânăstire ; conflictul cu guvernul devenise din cele 
mai acute la sfârșitul domniei întâiului Domn regulamentar. 

(î) V. Acte, III.
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lată ce zice în această privinţă Mihail Kogălniceanu în ședința 
„ Camerei Elective a Moldovei din 28 Aprilie 1860 : 

«Atunci (la 1848) locotenentul de mitropolit, Meletie Burdujanul sau 
Stavropoleos, au adus la cunoştinţa Domnului starea în caro se aflau 
aceste mânăstiri, arătând că, condiţiunile în cari li -se lăsase dreptul 
a se bucură de averile lor erau cu desăvârşire călcate. In adevăr, 
hrisovul elaborat 'de Vornicul Alecu Balș și întărit de Domnul Mi- 
haiu Sturdza, în conformitate cu stipulaţiile legii dela 1835, zice că: 
averile acestea se vor lăsă în dispusăciunea mânăstirii numai în 
cât iși vor păzi așezămintele, iară la din contra, ele trebue a fi 
“supuse». 

Kogălniceanu mai adaoge că urmașul lui Mihaiu Sturdza, Grigorie 
Ghyka, prin simple măsuri administrative, ar fi restituit mânăstirilor 
Neamţul și Secul dreptul de a-și administră averile, iar că faptul cum 
că această administraţie li s'ar fi luat din mâni este în contrazicere 
cu actele. 

VI. 

MÂNĂSTIREA CAUTĂ SĂ SE SUSTRAGĂ DELA 
OBLIGAȚIA LUATĂ DE A SUBVENȚIONĂ SEMINARUL. GRIGORIE GHYKA 
INTĂREŞTE AȘEZĂMÂNTUL DELA 1843. NOUĂ ABATERI. INFIINȚAREA 

ȘCOALEI PUBLICE DELA TÂRGUL-NEAMȚULUI. STĂREȚIA 
LUI NAFTANAIL. 

Mânăstirea nu achitase încă nimic din subvenţia anuală de 50.000 
lei ce se îndatorise a plăti seminarului, cu toate că Epitropia, din 
care făceă parte mitropolitul, stăruise pentru achitarea, lor. 

Indată după urcarea lui Grigorie Ghyka, pe scaunul domnesc, sta- 
rețul dela Neamţul, Neonil, se văzu silit să-i reclame că ura, și turbu- 
rarea domnesc în sobor. Domnul însărcină pe șeful Departamentului 
bisericesc, pe Aga Nicu Ghyka şi pe episcopul de Roman, Veniamin 
Roset, să păşească la, fața locului, să pilduească pe vinovaţi şi să, 
reguleze reintrarea mânăstirilor în rânduirea din care n'ar fi tre- 
buit să iasă. 

In anul următor Domnul întări mânăstirii prin hrisov, după ce- 
rerea starețului și a soborului, așezământul dela 1843. 

Dar mânăstirea, urmând a nu răspunde la adresele Epitropie 
seminarilor cu privință la subvenţia la care se îndatorise, Epitropia,
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„făcă o. ultimă, încercare spre a deșteptă pe sobor la implinirea înda- 
toririi sale. ii 
Rămânând și aceasta” sadarnică, Departamentul Cultului ceri celui 

din Lăuntru :să împlinească banii prin măsuri executive. Mânăstirea, 
.atunci văzându-sa strâmtorată, se adresă prin jalba din 15 Octom: 
urie::1850. către: Domn și «căută liman: de scăpare, la consulatul 
“Pusesc». (1). 
“Domnul, prin rezoluția. pusă pe jalba starețului, cere referare 

dela Departamentul Cultului, iar acesta josiică măsurile execulive 
luate de-'el pe următoarele motive : 

1) Ş 33 din așezământul anului 1843, care legiueşte ca mână- 
stirea să aibă o şcoală pentru. învățătura dogmelor creștine. 

'2) Socolința Epitropei, prezentată Domnitorului Sturdza și întă- 
„vită de acesta, ca mânăstirea să dea. Epitropiei suma de 50.000 lei 
„anual. spre ţinerea: şcoalei prevăzute. de $ 33, precum singură se 
îndatorise. 

Prin apostilă domnească, se ridică execuţia deasupra mânăstirii, 
punându-se însă îndatorire Departamentului Cultului, să execute mână- 
stirea pentru înființarea şcoalei în chestiune. Dar mânăstirea n'avu 
grijă să trimită banii. (2) 

| Abuzurile în administrarea. averilor luară astfel de proporții, în- 

eât, în anul următor, 1851, mitropolitul se văzi silit să le aducă la 
“cunoștința Domnitorului, Acesta - puse pe anaforaua mitropolitului 
rezoluţie: «ea; hotăritor- starețul să fie -cu mai multă băgare de.seamă 
în privința feluritelor împrejurări. 'atingătoare la mânăstire, să nu 
treacă alăturea cu chiriarhia ierarhică a ţerii şi, pentru anele, să, 
“ceară, povăţuirea; cuvenită,: iar pentru: altele, mijlocirea unde” va fi 
-de -cuviinţă, urmare: prescrisă prin art.. 24 din- așezământ». 

La 1853.se. inaugură, în a treia stareţie a lui Neonil şi în. pre- 
zența Domnulai, spitalul. din 'Târgul- -Neamţului, a cărui clădire se 

- începuse "la 1845. Călugărul Teofan Cristea fasese însărcinat cu 
supravegherea. acestei zidirii, pentru care se cheltţuise sume însem- 
nate, a. căror întrebuințare n'a'fost niciodată bine lămurită. 

Mânăstirea care, cu“toate amenințările, nu făcuse nici un pas întru 

înființarea, seminarului, spre a -scăpă de îndatorirea înființării lui, 
deschise o . Școală publică a cărei întemeiere fu întărită prin .hrisov 

- domnesc... ... :-- 

“a V. Acte. x 
(2) Ibidem; -:



663 CONPLICTUL DINTRE GUVERNUL, MOLDOVEI ŞI MÂNĂSTIREA NEAMȚULUI, 1. 23 
  

- Unicul profesor al acestei școale eră numit de mânăstire, dintre 
cei autorizați de Departamentul bisericesc și examenele trebuiau să 
se facă, ca la celelalte șeoale, în faţa unui delegat al Departamentului. 

In realitate școala nu eră nici primară nici teologică, ci o mix- 
tură compusă din Tipic, Catihis şi Gramatică, după plac, iar exa- 
menele să făcură în lipsa delegaților Departamentului. 
„Abuzurile și abaterile dela aşezământ în privirea administrării 

averilor se ţineau lanţ. Cu ocazia dării moșiilor pe un nou period, 
în vara anului 1853, starețul și soborul folosindu-se de încurcă- 
turile aduse guvernului prin intrarea trupelor rusești în'țară, căl- 

„cară art. 22 în modul cel mai sfruntat. Formele prescrise de aşe- 
“zământ fură violate sau falşificate: 

«Sau aflat încheiete zdelci în particular cu deosebite feţe pentru 
imposesuirea unor moşii cari pentru formă numai se aflau publi- 

„cate spre a se împosesui în licitaţie. Pentru unele din moșii altele 
au fost condiţiile publicate şi altele acelea, pe temeiul cărora sau 
slobozit contractele. | 

«Pentru deosebitele acareturi ce le are mânăstirea în deosebite 
locuri, vânzările se fac în particular, când așezământul cu totul 
opreşte aceasta. | _ _ 

«Moșia, Munţii care se află împosesuită cu 4.000 galbeni anual, 
în loc. să fie strigată, la mezat dela acest preț, s'a strigat dela 3.000 

“galbeni, și s'a dat peste suma de 3.000 galbeni cu un spor numai 
:de 15 galbeni. | | 

«Casele din Iași, cumpărate dela Aga 'Tomaziche, s'au schimbat cu 
“alte case ale Comisului Şișcanu, în contra dispoziţiilor precise ale 
art. 22, care înterzice de a se mai face schimburi (1)». 

In luna Octomvrie 1853 muri starețul Neonil, în a treia stă- 
reţie. Fusese silit să demisioneze în urma sfezilor din sobor. El eră 
Rutean din Bucovina şi fusese înlocuit, după amândouă demisiile 
lui, de către un Rus. Risipa ce domniă în timpul lui în administra 
rea averii rezultă și dintr'un ofis al mitropolitului Sofronie către 
urmașul său, prin care mitropolitul denunţă şi critică sămile ulti- 
milor ani ai stăreţiei lui Neonil, din cauza neregulei în care se 
aflau (2). | 

După dânsul fu ales, prin bani și prin influența rusească, Rusul 
Naftanail; scandalurile cari au însoţit aceasţă alegere au făcut sen- 
sație în țară, 

  

(1) Acte, VI. 
(2) Acte, V,
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Acest stareţ eră cu totul incapabil: în timpul stăreţiei lui abu- 
zurile şi abaterile luară proporţii din ce în ce mai mari. Găsim o ilus- 
traţie a stării de decadenţă în care se află atunci mânăstirea în scri- 
soarea adresată de episcopul de [Huși, Meletie Istrati, starețului 
Naftanail, la 28 ianuarie 1855. Episcopul, prin această scrisoare, re- 
fuză să semneze sămile mânăstirii precum i se ceruse în scris de 
stareț. Motivele date pentru acest refuz sunt: trista stare morală 
și materială a mânăstirii, soborul fiind departe de a fi pătruns: de 
sfinţenia chemării sale. Episcopul Meletie îl sfătuește să, se pătrundă 

“de părinteştile sfaturi ale mitropolitului spre a aduce pe sobor cel 
puţin în starea în care se află sub foștii stareți. Numai astfel va 
puteă scăpă de răspunderea ce are înaintea lui Dumnezeu și chiar 
inaintea guvernului care, cu toată dreptatea, o va cere. 

Parte din abaterile soborului se adusese la cunoștința Domnului 
în ultimele luni ale anului 1853, înaintea plecării sale la Viena. 
"După plecarea lui Ghyka Vodă, ele fură comunicate, la 17 Ianua- 
rie 1854, de șeful Departamentului bisericesc, Vicepreședintelui 
rusesc din Principate, Generalului Principe Urusov. Dar mânăstirea 
ştiuse să se pună prea bine cu Ruşii pentru ca ei să:iea măsuri de 
rigoare împotriva, ei. 

Când, după întoarcerea lui Ghyka Vodă în ţară, în urma retra- 
gerii oştirilor rusești, Domnul trimise în cercetare pe Vornicul bi- 
sericesc, Dimitrie Ralet, acesta nu numai că constată nenumărate 
abuzuri, dar dădu de urmă unor corespondențe compromițătoare cu 
Rusia, și găsi agenți rusești oploșiți în mânăstire. 

Abaterile mânăstirii fură supuse Domnitorului care slobozi hri- 
sovul său din 30 Ianuarie 1855 (1). 

VII. 

MĂSURI DE RIGOARE LUATE DE GRIGORIE CHYKA. DIONISIE 

| ROMANO STAREȚ IMPUS. STAREA ȘCOLILOR. 

Prin acest hrisov, după ce se reamintesc condiţiunile sub cari 
mânăstirile Neamţul și Secul fusese, prin art. 8 al legiurii din 1855, 
scutite de îndatoririle impuse celorlalte mânăstiri, se enumeră aba- 

“terile săvârșite de stareţ și de sobor, precum le-am expus mai sus, 
şi se reamintește rezoluția domnească, pusă pe anatoraua mitropo- 

(1) Acte, VI.
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litului din anul 1851, arătându-se că stareţul nu i-a dat nici o. 
urmare. 

Se pune îndatorire starețului și soborului ca, fără mai multă întâr- 
ziere, să iea măsuri pentru înființarea școalei hotărite prin art. 33 al 
așezământului, alcătuind programul cuvenit și “trimițându-l Depar- 
tamentului Cultului spre corectare şi încuviinţare. 

Ordonă ca azilul de alienaţi să fie reparat și mărit, iiar spitalul 
dela, Târgul-Neamţului să se întregească în mai bună stare. 
„Dispune că mitropolitul să însărcineze pe :0 persoană duhovni- 

cească, corespunzătoare misiei de faţă, care, mergând la mânăsţirea 
Neamţului, să adune soborul, să cetească ofisul de faţă în fiinţa 
starețului, să îndemne la împlinirea datoriei lor şi să se îngrijească 
pentru îndreptarea tuturor abaterilor dela așezământ. - 

Termină zicând că mânăstirile Neamţul și Secul se vor folosi 
de așezământ și de protecţia, domnească, câtă vreme vor păzi :așe- 
zămintele acestea, cari singure o fac -a merită deosebirea între. 
celelalie mânăstiri și cere să nu fie silit, cu multă părere de 

„rău, a desființă, așezământul din 1843 și a 'aplică și pentru aceste 
chinovii legiuirea din 1835. 

Insistenţa, Domnului spre a sili pe sobor să înființeze o școală 
superioară eră pe deplin îndreptăţită în urma enormei creşteri a, 
veniturilor mânăsţirii. . 

Dacă prin Regulamentul :Organic se scutise mânăstirea Neamţului 
de orice dare în schimbul obligaţiei 'de a înființă un spital la Târ- 
gul-Neamţului, şi dacă prin legea dela 1835 acest privilegiu se 
mănţinuse, faptul se datorește împrejurării că prisosul veniturilor 
mânăstirii asupra, cheltuelilor trebuitoare spre întreţinerea :ei nu 
puteă să mai satisfacă altă sarcină. Dar venitul care, la 1843, eră 
de 530.000 lei, sporise, cu toate jafurile călugărilor, în urma. pro- 
gresului economic al ţerii, la 1.195.000 lei în anul 1853, adică la 
mai mult decât suma îndoită. Numărul călugărilor sporise prea pu- 
țin, asemenea și prețul obiectelor ce se cumpărau pentru trebuințele 
lor ; eră deci drept ca prisosul, în loc să fie risipit și jefuit de 
călugări, prin condeiuri falșe ce le înscriau în sămi, să fie între. 
buințate pentru scopuri mai binefăcătoare. Scopul vieţii monastice 
doară nu eră că monahii să trăească în îmbuibare. Dela inițiativa 
lor nu se puteă aşteptă nimic, deci intervenţia Domnului nu se poate 
numi decât binevenită. 5 | 

Prin alt ofis, tot din 30 Ianuarie 1855, Domnul cere mitro- 
politului să trimită la mânăstirea Neamţului pe o faţă duhov-
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nicească car6 să: îndeplinească dispoziţiile ofisului :domnesc;. către 
stareţ. 

Mitropolitul recomandă pe arhimandritul Anton - Dumbravă, egu- 
menul mânăstirii, . Bogdana, şi Domnitorul, prin ofisul său din 
2- Martie 1835, : însărcină pe. acest arhimandrit cu aducerea la în- 
deplinire a olisului din 30 Ianuarie: 
iÎn urma, raporturilor primite dela mânăsţire, stareţul Naftanail 

fu depărtat și: ocârmuirea. mânăsţirii încredinţată, prin ofișul domnesc 
din 14-Mâiu. 1855, arhimandritului Dionisie Romano, Ardelean din 
„mastere, dat :cu metania din mânăstirea. Neamţului, cu titlul de 
Implinitor de stareţ. 

„Această numire. fu impusă de Domn mitropolitului Sofronie care 
protejă pe alt călugăr. avut, și ar fi voit să-l. aleagă stareț. După 
„arătările părinţilor din: mânăstire, mitropolitul ar mai fi propus 
stăreția și unui călugăr, numit Gherontie, în schimbul unei șume 
insemnate de bani (30-— 50,000. galbeni),. înşă acest călugăr gășind 
suma .prea . însemnată âr. fi refuzat. 

„Adresa, prin eaie mitropolitul comunică soborului numirea, arhi- 
mandritului Dionisie, prin răceala ei, „dovedeşte nemulțămirea pre- 

„latului.: 

: Logofătul. Gheorghieş Stundza. | şi fu Domnului, Boizadeă lancu 
Ghyka, fură trimiși la mânăstire, odată cu arhimandritul Dionisşie, 

:nu atât pentru. a-l. instală, ci pentru a impune soborului alegerea, 

e lui în calitate. de stareț definitiv... 
Aceâstă, -stare de: lucruri nu..conveniă de loc călugărilor, totuş 

* Logofătul Sturdza, parte prin amenințări, parte prin făgăduinţe, 
„izbuti nu numai. să. obţină alegerea, arhimandriţului Dionisie, dar 
„Ghiar trimiterea; de.;către sobor, Domnului și mitropolitului, a unei 
„Scrisori de. mulțămire cerând. confirmarea „moului stareț. 

Noul stareţ, un om cult -și câștigat ideilor nouă, dobândise. oareș- 
care reputaţie. prin scrieri religioase, dar; după mărturiile culese 

«dela, contimporani, chiar binevoitori memoriei sale, eră dedat la 
„petreceri nepermise unui călugăr. 

De abiă instalat reuși.să obţină dela, sobor „aprobarea, unui program 
: elaborat | la lași, de A. „Panu și Gh. Asachi, spre alcătuirea unui 
mare institut de cultură, cuprinzând: o şcoală normală (primară) cu 
„patru. clase, 'un giinnaziu cu opţ clase .şi o facultate teologică cu 
patru clase. Pe lângă acestea, trebuiau să se predeă astronomia 

„Cât: mai . pre :larg,: elemente de. medicină şi de „medicină veterinară.
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Domnul, prin hrisovul: sâu din 28 Mâiu' 1855, aprobă acest 
program, regulă raporturile. noului institut cu: Departamentul Cul- 
telor, -adăogând la, cele propuse de sobor: „un internat, limbile 
străine moderne, o grădină. botanică și pomologică, precum. și. în- 
bunătăţirea tipografiei. Sa a 

După aprobarea Domnului, soborul, printr'un jurnal încheiat la 
5 Iunie 1855, hotări printre altele: - A E 
„Ca clasele primate și secundare. să se înființeze în Târgul-Neam- 

ului, unde se vor mări încăperile școalei fondate la 1853: 
Să. se clădească un internat în care se vor întreţineă 50 slevi 

bursieri,: primiți. prin concurs, pe lângă un număr de solvenți. 
„Să „se înființeze în mânăstire, până ce vor fi ieșit din șooală, elevii 
„ce vor. fi absolvit cursul de 12 ani, un -deosebit curs, atât de învă- 
țătură în paralel cu cele din şcoala dela, Târgul-Neamţului, cât şi de 

“cântări, şi rândueala bisericească, în care să urmeze mai cu:osebire 
tineretul soborului. ia Na CE a 

Nici. unul: din tinerii ce vor urmă școala, să nu se hirotonisaescă 
„preot sau diacon, până ce nu 'va fi absolvat cursul de 16 anii: 

:Deși realizarea acestui program, în toate punctele sale; eră, greu, 
date -fiind resursele didactice. din cale afară restrânse de 'cari. 'dis- 
„puneă țara pe .acea vreme, -totuș' idea ce i-a - dat naștere :nu!.se 
poate numi decât generoasă şi binefăcătoare. . Nu încape îndoeală, 
că dacă sar fi lucrat cu stăruință și bunăvoință, reducându-se 
unele părţi inutile din program, am fi avut cu timpul un institut 
de cultură de mare folos ţerii, și care ar fi ridicat mult nivelul 
clerului nostru. | 

: „Prima, piatră. a înternatului, o..clădire; din.:cele mai, modeste, fu 
pusă la 1 August, iar gimnaziul se deschise ]a Septemvria 1855, 

+ 

cu douăzeci de interni deosebit de externi. 
Dionisie, la intrarea lui în stăreţie, găsise nă numai tot venitul 

cheltuit, precum și depozitele dispărute, dar încă şi o datorie de 
"297.068 lei. Apoi călugării nu;primise îmbrăcămintea, nici pe 1854 
„nici pe 1855, iar cămara. mânăstirii. eră „deşeartă. . IDE 

- + Cu toate aceste, el clădi internatul, ţinu. șeoalele din Târgul-Neam. 
-țului și școala din mânăstire, clădi săli pentru școala :aceasta, spori 
numărul paturilor la spital, :porni un nou. arhondaric, : şi mări 
“fabrica . de postav, iar îndestularea, soborului nu. lăsă nimic :de 

+. „Aceste cheltueli nu  împiedecară ca, lă ;1 Iulie- 1856, „să :se: gă- 
sească în cassă uncexcedent bănesc de 166.656. lei; cu.itoate.:0ă 
arendașii moșiilor din Basarabia nu plătise câștiurile lor.
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Veniturile sporise, în timp de un an, dela, 1.322,520 lei la, 1.533.324 
lei, deși 14 moșii rămasese nearendate și se căutau pe contul so- 
borului. Sporul proveniă numai dela darea prin mezat a trei moşii 
și a unor mici acareturi, rămânând cel mai mare număr de moşii 
arendat până la 1860. 

Cu prilejul vizitei sale la mânăstire, în Martie 1856, Grigorie 
Ghyka, încredințându-se de buna administraţie a arhimandritului 
“Dionisie, îi aduse mulţumiri prin ofisul său din 15 Martie 1856. 

Cu ocazia vizitei Domnitorului, stareţul Dionisie se plânsese de 
osiilitatea mitropolitului care nu se putuse impăcă cu numirea lui, 
în urma căreia foloasele indirecte ce le trăgeă, atât el cât şi cei 
dimprejurul lui, dela mânăstirea Neamţului, dispăruse. Mitropolitul 
eră în relaţii constante cu nemulțumiţii din sobor, și-i încurajă, ne- 
contenit în impotrivirile lor către stareţ. Deşi administraţia acestuia, 
eră mult mai capabilă şi mai corectă, decât aceea a stareților an- 
teriori, mitropolitul îi căută pricină asupra sămilor și îl amenință 
să trimită o comisie de cercetare. : Dionisie, înțelegând că o ase- 
menea, comisie va fi compusă din creaturi ale mitropolitului şi în- 
râurită de soborenii ostili lui, expuse Domnului faptele prin 0 su- 
plică. Domnul puse pe suplică hotărirea că o astfel de comisie, 
numită de mitropolit fără înţelegere cu guvernul, să fie nelucră- 
toare și fără putere față de stareț. 

VIII. 

INTRIGILE SOBORULUI IN CONTRA LUI DIONISIE. CĂIMĂCĂMIA LUI 
TEODOR BALȘ. DESTITUIREA LUI DIONISIE. ALEGEREA LUI GHE- 

RASIM.' DESFIINŢAREA ȘCOALELOR. | 

Călugării însă nu se împăcau de loc cu schimbarea lucrurilor 
şi, neputându-se mângăiă de pierderea foloaselor de odinioară, 
manifestau nemulțumirea lor prin felurite intrigi. Mai ales Ruşii 
din sobor săpau pe stareţ din toate puterile. Găsim o manifestaţie 
a spiritului ce domniă în mânăstire în dușmănia neîmpăcată ară- 
tată de călugări școalei înființate în lăuntrul lavrei. Indemnau pe 
fraţii şi pe tinerii călugări, înscriși ca studenţi, să nu frecuenteze 

„cursurile, și persecutau în ţot felul pe acei ce-i vedeau că-și dau 
ilință la studiu, 

.
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Aceștia erau siliți să se ascundă pentru, a-și medită lecţiile și, 
mai cu seamă, trebuiau să-și ascundă cărţile, căci părinţii. le rupeau 
pe unde le găsiau. (1) | 

La 3 Iulie 1856, Grigorie Ghyka părăsi Domnia și Poarta numi 
Căimăcam al Moldovei, până la organizarea definitivă a Principatelor 
și alegerea unui nou Domn, pe Teodor Balş. 

Această numire fu un semnal pentru călugării nemulţumiţi din 
mânăstire. 

După cum am arătat, vieaţa privată a; starețului: Dionisie lăsă, 
mult de dorit: absențele periodice ce le făceă la Târgul-Neamţului 
sub diferite pretexte erau, după spusa călugărilor, numai niște 
pretexte pentru a puteă petrece. 

Aceste împrejurări erau de mult comunicate mitropolitului, dar 
îndată ce călugării primiră veste de înlocuirea Domnitorului urit 
lor, se grăbiră să facă către chiriarh un denunț formal. Acesta; le 
trimise un ordin vestindu-i că a numit o comisie pentru cercetarea 
purtării starețului și poruncindu-le ca, până la sosirea acelei co- 
misii, să-l ţină în pază, în stăreţie şi să nu-l îngădue de a mai 
face vreun act de administraţie. | 

Dionisie, la sosirea ordinului, nu se află în mânăstire ci, după 
spusa călugărilor, petreceă la Văratec sau la Agapia. Chiliile lui 
fură, pecetluite şi el, aflând despre ordinul mitropolitului, nu se mai 
întoarse la mânăstire nici când sosi comisia, compusă din oameni 
cu totul devotați mitropolitului: episcopul de Huși și Logofătul 
Grigorie Crupenski (2). : 

Somat să-și dea socotelile, Dionisie refuză, bazându-se pe în- 
cheierea, lui Grigorie Ghyka, care dispuneă că oricând se va pre- 
zentă o asemenea comisie să fie nelucrătoare. 

In urma refuzului său, se întruni la Mitropolie un sobor, com: 
pus din mitropolit şi patru arhierei și închei6 un proces-verbal 
prin care se blamă întreaga administraţie a lui Dionisie şi el se de- 
clară nedemn de a mai exercită funcţia de stareț (3). 

Dar el părăsise țara, fără a mai așteptă hotărirea soborului şi 
fără chiar a mai merge pe la mânăstire. A murit episcop la Buzău. 

Deși se pare că într'adevăr vieața lui privată eră departe de a 
fi fără prihană, și că în cât privește administraţia, lui meritul real 
nu corespundeă în totul cu lauda, totuș este de netăgăduit că, în 

  

(1) V. Acte, IX. 
(2) V. Acte, VIL.* 
(3) V. Acte, IX.
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timpul stăreției sale, jaful! şi. risipa au: fost "cu „mult mai înfrânâte 
decât în: celelalte stăreții. . a oa 

Indată după căderea, lui Dionisie, 13 Iulie 1856, călugării trimi-: 
seră: mitropolitului o jalbă învierşunată: în contră lui (1), iar: la. 10 . 
August :mâi făcură alta către Caimacara, criticând-:organizarea; școa-: 
lelor (2). „: PR pa 
“In locul lui Dionisie se: alese, iar: prin bani şi prin sprijinul: ru- 
sesc, arhimandritul Gherasim, care fusese vechilul mânăstirii -în: 
Basarabia și.eră cu totul supus influenţei rusești.: Această alegere 
fu întărită de Caimacam prin”ofisul din 29 August 1856 (3). -.: 

Prin acest ofis se puneă în: vedere stareţului să fie 'cu privi- 
gherea cea mai de aproape pentru ca seminarul “din: mânăstire şi: 
șooala din "Târgul-Neaâmţului. să propăşească întocmai: după progra- 
mele statornicite şi 'să, fie. ținute în cea mai bună .rândueală.! 

+ După instalarea, noului starsţ, acesta, în unire cu logofătul :Cru- 
penski şi cu episcopul “de Huși, alcălii bugetul. mânăstirilor. pe 
anul L856—57, ci e. ae aaa ie 
"La venituri se înscrisese numai suma de 985.433 lei, faţă de: 
1.533.324 arătaţi de starețul Dionisie în raportul său. Deosebirea, 
vine dela faptul că, în noul buget, nu s'a înscris venitul a 14: moșii 
ținute in regie. îi o. si ! îi 
“Totuș cheltubala, pentru ţinerea școalelor pe anul 1856 — 1857 fu 

înscrisă și în acest. buget, ! ar 
Puţine zile după alegerea sa, . starețul Gherasini cu raportul: No. 

30 din Septemvrie 1856, ceru Caimacamului ca, având în::vedâre 
neinchipuirea, mânăstirilor şi împrejurările în cari's'au înfiinţat, școa- 
lele: «să rămâie dela sine: desfințate». Pa Mă 

Caimacamul punând pe :această -jalbă rezoluţie ca cererea; să se 
recomande mitropolitului spre luare aminte, stareţul și soborul al- 
cătuiră în grabă altă jalbă pe care o-trimiseră mitropolitului: la Sep= 
temvri6-1856 (4). . i E - Si 

Această jalbă cereă desfiinţarea $coalelor pe motiv că cheltueala 
ținerii lor eră peste' putinţa mânăstirilor Și ar pricinui risipirea lor; 
după art: :33 din âșezământul său, mânăstirea aveă trebuinţă nu- 
mai de o școală monahică, supusă excluziv numai controlului mâ- 
năstirii și cu programul: dela. 1853. i 

(1) V. ibidem. 
(2) V. Acte, VIII. 

| (3) V. Acte, X. Na 
(4) V. Acte, XI. N rai 

> 

  

,
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Motivul irivocat. de stareţ :. insuficiența. mijloacelor, 6ste: cu.totul 
neintemeiat. Resursele mânăstirii grau; precum am văzut, cu. mult! 
mai mari decât le arătă noul stareț, apoi arhimandritul Dionisie. 
care: găsise, la instalarea sa,:mânăstirile: în cea: mai. mare lipsă” şi 
datoare, '«le: au ţinut mai bine decât până atunci, au dat. haine la: 
toți, au plătit datoriile, au făcut clădiri pentru: internat, "și, la ie: 
şirea, lui, înu' numai că n'au lăsat mânăstirea datoare, dar au lăsat 
bani în cassăo. : SE A IE Da 
“Mitropolitul Sofronie însă, deși părtinitor starețului în urma peș- 

cheșurilor primite, nu se lăsă.să fie convins de : terneinicia moţi<- 
velor invocate de sobor pentru desființarea școalelor. se 

Prin anaforaoa sa. din 6 Octomvrie 1856(1) el: propuse Caima: 
camului să se adune la. Mitropolie “soborul clerului. și cu câţivă 
boieri pe cari îi va găsi Caimacamul de cuviință, ;spre' a: sei. con: 
sultă și a socoti : «potrivit cu mijloacele mânăstirii și cu legitimitatea, 
așezământului hărăzit acestei chinovii, ce va fi de cuviinţă, punerea 
la cale a regularisirilor făcute prin pomenitele jalbe». 

Caimacamul Balș, asupra căruia mânăstirea lucrase indirect, puse, 
la 16 Oetomvrie, încheiere pe anaforana (2) mitropolitului, ca: pro- 
punerea cuprinsă într'însa, nefiind bazată pe nici un așezământ, nici 
măcar pe vreun antecedent, Sfatul administrativ va cercetă jalba 
starețului, chibzuind asupra. neînchipuirii mânăstirii și asupra sti. 
pulațiunilor din hrisoave, iar de chibzuirea ce va face va, referă 
Caimacamului. , | o .. Po 

Sfatul administrativ, compus din elemente reacționare, prin ana: 
foraoa din 12 Noemvrie 1856, opinează :. că se învoi de â rămâneă 
şcoala dela Târgul-Neamţului, după statul fondaţiei din anul 1853, 
fără internat, după însuși dorinţile stareţului împreună cu soborul. 
lar” acea pentru monahi, a.se organiză pe. principiile, şi după .pro- 
gramele incuviințate. la celelalte seminarii. din țară», rămânând ho- 
tărireă, definitivă la încuviințarea Caimacamului (3) N 

Caimacamul întări această anaforă a Sfatului administrativ prin: 
tr'un hrisov (4) din 29 Noemwvrie 1856, eare stabilește .progrâniui 
întocmai. după, propunerea; starețului. 

    

(1) V. Acte, XII. 
(2) V. ibid. 
(3) V. Acte, XIII și XIV. 
(4) V. ibid. i
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„ Secretariatul de Stat comunică starețului slobozirea hrisovului 
in chestiune, care se încredinţase vechilului mânăstirii, ieromonahu- 
lui Teofan Cristea; 

Indaţă ce sosi hrisovul: la, mânăstire, se traseră clopotele şi, adu- 
nându-se soborul, se celebră; un Te-Deum pentru serbătorirea acestui 
act care desființă școalele. 

Fără a pierde vreme, călugării trimeseră de sârg, în aceeaș zi, 
emisari la Târgul-Neamţului: gimnaziul şi internatul fură închise, 
elevii dați afară și lăsaţi fără adăpost și fără hrană pe uliţi, în 
mijlocul :unei: ierni crâncene. Mila târgoveţilor cari primiră și 0Os- 
pătară pe copii, în casele lor, până la venirea părinților, îi scăpă 
de primejdia de a suteri de foame şi de frig. Este de notat că unii 
din copiii lăsaţi pe drumuri de călugări, găsiră adăpost și hrană la, 
Evreii din Târgul-Neamţului. 

IX. 

CEARTA DINTRE GUVERNUL LUI VOGORIDI ȘI MÂNĂSTIRE. 

COMISIA DE CERCETARE. . 

Nu se vede ca, în timpul Căimăcămiei lui Teodor Balș, relaţiile 
dintre guvern şi mânăstire să fi fost turburate. Soborul și Caima- 
camul aveau aceeaș orientare politică, apoi Teofan Cristea, vechilul 
mânăstirii în lași, cu Varahiil Lateş, omul de încredere al mitro- 
politului Sofronie, erau împuterniciți de mânăstire să nu cruțe 
nimic pentru a-și asigură bunăvoința miniştrilor. Starețul Gherasim 
știuse să-și asigure sprijinul arhimandritului Varahiil Lateş, direc- 
torul Mitropoliei și atotputernic asupra chiriarhului, dându-i egu- 
menia Lipovei și venitul moşiei cu acelaș nume pe timp de două- 
zeci de ani, care venit se ridică la suma de 2.000 galbeni pe an, 
cu condițiune numai de a întreținea pe cei 10—15 călugări din 
schit (1). 

Indată după moartea lui Teodor Balş şi numirea lui Vogoridi, 
mânăstirea ceru și obţină ca noul Caimacam, prin hrisovul său din 
18 Ianuarie 1858, să-i întărească (2) din nou așezământul hărăzit 
de Mihaiu Sturdza la Maiu 1843 şi întărit de Grigorie Ghyka la 
1850. 

  

(1) După povestirile conglăsuitoare ale părinţilor din mânăsţire.
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La 10 Aprilie 1858 (2), Departamentul Cultelor se adresă către starețul și soborul mânăstirilor Neamțul şi Secul și, după ce arătă scopul înființării mânăstirilor, amintiă, greutăţile ce aceste pusese la înființarea, şcoalelor, desființarea acelor școale în urma stăruinţei "soborului și se plângeă că el caută a se sustrage dela orice control al guvernului, chiar asupra: «micilor învățături ce rămăsese». Apoi cereă ca soborul să înființeze cel puțin școale sătești pe numeroa- sele moşii ale mânăstirii, clădind case pentru ele și, pentru a nu plăti învăţători, trimițând din părinții săi «cuvioși şi cu știință de carte», ca «să deprindă fiii sătenilor în scriere, cetire, socoteli şi în principiile sfintei noastre religii». 
„Neprimindu-se nici un răspuns la această adresă, Departamentul . Cultului se îndreptă către Caimacam cu un raport, la 7 Iunie 1858 (1). După ce reamintiă pe scurt abuzurile săvârșite în administra- ţia averilor mânăstirii, opunerea, soborului la înființarea, școlilor, silințele pentru suprimarea, lor, falșificarea bugetului spre a dovedi Caimacamului Balș neînchipuirea de a le țineă, se plângea că mâ- năstirea voește să se sustragă dela orice control al Departamen- tului, chiar asupra, neînsemnatelor şcoale rămase și denunță, tendința ei de a se face stat în stat. Termină cerând rânduirea unei 6o- misii de trei care, mergând la fața locului: 
1). Să se încredinţeze despre adevăratele venituri ale mânăstirii și să alcătuească un buget în care să se prevadă reînființarea, şi întreținerea, școalelor desfiinţate de 'Teodor Balş. 
2). Să se rânduească una sau două moșii mai apropiate de mână. stire cari să rămâe pe seama casei, iar celelalte să se arendeze prin licitaţie. 
3). Să 'se încredințeze de venitul jugăritului prin păduri, de al moșiilor,: în număr de 14, cari se căutau în regie, precum și de al vitelor, stupilor, etc. 
4). Să se conslate dacă celelalte moșii sunt arendate în confor- mitate cu așezământul. 
5). Să se cerceteze starea, bolniţei alienaţilor, prevăzându-se prin buget o sumă suficientă pentru clădirea unei zidării înadins, după planul ce aveă să se dea de câtre guvern. 
6). Să se facă un inventar din toată averea mișcătoare și nemiş- cătoare. 

    

(1) V. Acte, XVII. 
(2) V. Acte, XX. 
Analele 4. R. -Tom. XXX1I.— Memoriile Secţ. Istorice. 3
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1). Să se facă un alt inventar, al tuturor monahilor petrecători 
în mânăstire şi la mitoace, precum și al fraţilor astăzi aflători, cu 
arătarea vârstei, a najţionalităţii şi a ocupaţiilor. 

Prin rezoluția pusă de Caimacam pe acest raport (1), se încu- 
viințau toate propunerile cuprinse într'însul, se dispuneă publicarea 
lui spre obșteasca știință și se numiau comisari spre a merge ime- 
diat la fața locului, pe Vornicii Vasile Sturdza și Anastasie Panu 
precum și pe șelul ștabului, colonel A. Mavrodi. Se hotără ca ra- 
portul și rezoluţia să se comunice mitropolitului, cerându-i-se con- 
cursul și să se scrie stareţului ca să urmeze nesmintit a da comisiei 
toate inlesnirile de cari ar aveă nevoie. Această decizie a guver- 
nului găsi pe stareț și sobor pregătiți la luptă şi foarte dâriji. 

„ Siguri de sprijinul mitropolitului, încrezători în sprijinul Rusiei, 
nedându-și seamă de schimbarea în situație produsă prin răsboiul 
Crimeii, nu întârziară să ridice mănușa aruncată de guvern. 

Prin suplica adresată mitropolitului la 12 Iulie 1858, stareţul 
zice că Departamentul, fără a aveă vreun amestec, tânguește sta- 
rea acestor chinovii într'un ton foarte puțin cruțător în privinţa îm- 
prejurărilor, a persoanelor, a legilor fundamentale, a legilor Ob- 
șteștilor Adunări, a sfintelor canoane, a așezămintelor acestor mâ- 
năstiri, a atâtor hrisoave întăritoare drepturilor acestora, cât și chiar 
a legii. 

Apoi, pe un ton violent, răstălmăcește toate legile dela Regula- 
mentul Organic încoace, vorbind numai de dispoziţiile ce dau drep- 
turi mânăstirilor, dar păzindu-se cu îngrijire să vorbească de acele 
ce-i impun îndatoriri, pentru a ajunge la concluzia că mânăsţirile 
Neamțţul și Secul sunt cu totul independente de guvern. Laudă starea 
în care se află institulele de binefacere dependente de mânăstire, 
modul în care se administrează averea, zice că a luat măsuri pentru 
înființare de școale sătești. Critică programul de școale înființate de 
Grigorie Ghyka, și administraţia stareţului Dionisie, încercânduse a 
dovedi că cifrele de venit indicate de el sunt cu dinadinsul um- 
flate și falșe. Insă, la sfârşit, recunoaște dreptul de intervenţie a 
Statului, vorbind de comisia rânduită la August 1859 de Caima- 
camul Balș, compusă din Logofătul Crupenski şi din episcopul de 
Huși, pe cari: îi numeşte persoane corespunzătoare, arată că au pro- 
iectat, impreună cu soborul, bugetul pe 1857 (2), au făcut inven- 

  

(1) V. Acte, ibid. 
(2) Cuprinzând cheltuelile şcoalelor.
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tar. lămurit de toate veniturile și de toate averile mișcătoare şi nemișcăţoare și au propus condiţiile pentru ținerea contabilităţii. Mitropolitul înaintează această, jalbă Caimacamului prin anaforaua din 26 Iulie. 
La 25 lulie 1858, prin adresa No. 243, mânăstirea adresează con- sulului rusesc, Serghie Ivanov Popov, o jalbă pentru a-i cere, ba- zată pe ocrotirea hărăzită până atunci mânăstirii de Rusia, ajutor pentru a se slobozi sau a se liberă deo comisie a Departamentu- lui bisericesc, descrisă prin Gazeta locală din 7 lulie 1858, No. 53, şi arată că acea comisie ar fi contra legilor și a așezămintelor în ființă. Precum se vede, un adevărat apel la ajutorul străinului îm- potriva ocârmulirii ţerii! 
Un asemenea apel la consulatul rusesc, după desființarea Pro- „ tectoratului rusesc şi în fața aspiraţiunilor unanime de cari eră stăpânită atunci întreaga naţiune română, nu se poate numi decâţ un act de trădare. 
Soborul lucră din răsputeri și prin toate mijloacele: Varabhiil lucră asupra Mitropolitului, iar ieromonahul Teofan Cristea, vechilul mânăstirii, asupra acelor din boieri cari erau dușmani nouăi stări de lucruri, vecurgând chiar la promisiuni de bani. 
Acest fapt reiese dintr'o scrisoare posterioară a ieromonahului către stareţ, p.in care î cere să poruncească cămărașului să nu-i împrăștie pielcelele ce le-a făgăduit, înaintea plecării sale „din Iași, la diferite fețe și cari au contribuit mult la alinarea valurilor mânăstirii (1). 
Impins de stăruințele lui Varahiil, mitropolitul Sofronie nu numai că reveni cu stăruințe nouă către Caimacam la. 9 August (2), cerân- du-i să mărginească Departamentul în mărginile prescrise de le- gile Obșteștei Adunări, dar mai târziu, prin adresele No. 1.297—1.304, trimite în copie, consulilor puterilor garante jalba starețului. Sar păreă că intrigile soborului și demersurile mitropolitului au avut oarecare efect, căci vedem pe de o parte că luna lui August și parte din Septemvrie 1858 trec fără ea comisia să plece la mâ- năstire, iar pe de alta că comisarii numiți se demit de însărcina- rea lor. Probabil că speranţele izvorite din acest fapt au făcut pe siarej să scrie lui Teofan Cristea, plecat în Basarabia, că «valu- rile mânăstirii sau mai alinat», iar pe ieromonah să atribue această alinare pielcelelor promise. 

  

(1) V. Acte, XXVI. 
(2) V. Acte, XXIV.
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Insă aceste speranțe fură de scurtă durată, căci, în ziua de 10 
Septemvrie, o comisie compusă din .Mihail Kogălniceanu și Grigorie 
Cuza, (al treilea membru, Locotenentul A. Catargiu, neprezentându-se), 
rânduită prin ofisul No. 6.830, sosiă la mânăstire spre a face cer- 
cetările hotărite de Caimacam. | 

Comisarii îmmânară starețului adresa prin care îi cereau lămuririle 
trebuitoare spre a-și puteă execută misiunea, însă stareţul refuză 
să le dea orice lămurire, sub pretext că le-a dat chiar în acea zi 
mitropolitului, care plecase din mânăstire după sosirea comisiei și 
se află petrecând la mânăstirea Agapia, mai adăogând că nu este 
dator să dea altcuivă vreo lămurire. 

Cu toate stăruințele comisiei, starețul rămase neschimbat în ho- 
tărirea, lui, contestând, pe un ton foarte agresiv, orice drept de 
amestec Departamentului, susținând buna stare a tuturor instituţii- 
lor dependente de mânăstire precum şi perfecta ocârmuire a averii(1). 

«Fermentaţia printre monahi», ce o observară comisarii, îi făcu 
să se îngrijească de vreun sgandal; ei plecară la Târgul-Neamţu- 
lui, cerând dela stareţ un răspuns înscris ce li se făgădui pe a 
doua zi şi pe care comisarii îl și primiră. 

Starețul se mărginiă a răspunde (2) că: în comisie nefigurând 
nimeni din partea chiriarhiei, mânăstirile, în respectul legilor și al 
canoanelor, nu sunt în putinţă să dea vreo lămurire fără știrea 
chiriarhului, precum mai specifică şi art. 25 din așezământul din 
1843, întărit de Caimacam și despre care alăturează un exemplar. 

Raportul comisiei (3) mai descrie pe scurt decadenţa intelectuală 
și economică a mânăstirii, starea mizerabilă a spitalului, a tipogra- 
fiei, ale cărei teascuri «stau închise», a bibliotecii care «slujeşte de 
hrană guzganilor» și a bolniţei de alienaţi «rușinea mânăstirii și a 
omenirii». 

Pe acest raport ministrul Cultelor pune rezoluţie (4) că: să se su- 
pue Caimacamului și, având în vedere starea de revoltă a mânăs- 
tirii, să i se ceară a hotări: 

Suspendarea starețului Gherasim și trimiterea sa, spre liniştire 
la mânăstirea, Verona. | 

Constituirea sfatului administrațiv al mânăstirii, potrivit art. 13 
din aşezământ, sub președinţa unei persoane alese de Caimacam. 

  

V. Acte, XXVII. 

V. Acte, XXV. 

V. Acte, XXVII. 

V. Acte, XXVII și XXIX,
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Reinfiinţarea școalelor, după hrisoavele lui Gr. Ghyka, şi îmbună- 
tățirea tuturor institutelor dependente, sub ascultarea și povățuirea 
Departamentului Cultului, de vreme ce mitropolitul, cu toate în- 
demnările ce i s'au făcut, n'a voit să iea nici o măsură. 

In fine, publicarea de urgenţă a tuturor lucrărilor urmate în pri- 
vința acestor mânăstiri. 

Pe baza acestei încheieri se face și se supune Caimacamului ana- 
foraoa din 28 Septemvrie (1), iar Caimacamul, prin apostila din 
aceeaș zi, dispune că insubordinația arătată de arhimandritul Ghe- 
rasim, pulând să aibe urmări pernicioase asupra, ordinei, Sfatul 
administrativ extraordinar este însărcinat să combine măsurile cele 
mai de aproape și cele mai severe «pentru exemplara  înfrânare 
a vinovatului». 

Dispune publicarea în broșură a actelor relative ȘI mai reco- 
mandă sfatului să reguleze cele de cuviință pentru ca comisia să-și 
îndeplinească misiunea cât mai neîntârziat «spre grăbirea reînfiin- 
țării școalelor şi îmbunătăţirea stării deosebitelor așăzăminte de acolo». 

Actele relative la conflictul dintre Guvern și mânăstire fură în- 
i adevăr publicate, dar măsurile coercitive nu fură aplicate. 

Kogălniceanu spune că nepunerea lor în lucrare a fost datorită 
insistenței sale, dar este mai probabil că această amânare a fosţ 
datorită marilor evenimente politice prin cari treceă ţara: înlo- 
cuirea lui Vogoridi prin căimăcămia, de trei, alegerea Camerei Elec- 
tive și îndoita alegere a lui Cuza. 

X. 

OCHIRE ASUPRA MÂNĂSTIRILOR NEAMȚUL ȘI SECUL 
IN ANUL 1859. | 

Inainte de a urmă cu această expunere a faptelor, cred folositor 
să expun pe scurt în ce chip erau organizate mânăstirile Neamţul și 
Secul și cum funcţionă această alcătuire. 

Sub denumire de Mânăstirile Neamţul: și Secul se înțelegeau nu 
numai aceste două mânăstiri cu schiturile de prin prejurul lor, ci 
încă un număr de alte 21 mânăstiri și schituri răspândite în toată 
țara, dar atârnând de acest sobor. | 

Numărul total al călugărilor: duhovnici, ieromonabhi, schimonahi, 
părinţi, fraţi şi ucenici eră de peste 1.200, distribuiţi în modul ur- 
mător: 

  

(1) V. Acte, XXX şi XXXI,
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633 în mânăstirea Neamţului și schiturile Vovidenia și Procovul. 175 în mânăstirea Secului și schiturile Sihăstria și Sihla Se- cului (1). 
lar restul eră împărţit în cele 21 mânăstiri și schituri dependente de sobor. 
Din cifra de 808 călugări înscriși la Neamţaul şi la Secul, un mare număr eră întrebuințat în administrarea uriașei averi a mânăstirii. Mai ales numărul celor afectaţi administraţiei exterioare eră, foarte însemnat. 
La fiecare din moșiile ținute pe seama mânăstirii eră câte un părinte dichiu sau vechil, pe lângă alţii funcţionând în calitate de gramatici, chelari și supraveghetori la câmp. | Mânăstirea posedă, la 1859, 500 cai, 2.600 boi și vaci, peste 10.000 oi, pe lângă bivoli, capre și porci. Aceste vite erau păzite de argați plătiţi cu anul, dar la fiecare herghelie, la fiecare turmă, la fie- care stână erau călugări pentru privigherea, și povăţuirea argaţilor. Asemene și gospodăria casnică a mânăstirii absorbiă un mare nu- măr de monahi: la camară, la chelăvie, la pitărie, la bucălirie, la arhondaric, etc. 
Ar fi însă o mare greșeală a crede că rămășița părinţilor din mânăstire îşi petreceă, vieaţa, mai ales cu exerciţii religioase. Potrivit unui obiceiu foarţe vechiu în mânăstirile noastre, orice călugăr, mai ales din cei de rând, eră silit să înveţe un meșteșug manual, numit rocodelie (2), spre a avea cu ce să-și ocupe mâinile în restimpurile lăsate de exerciţiile religioase şi spre a nu rămâneă oţioși. In schiturile și în mânăstirile cele mici, monahii erau stăpâni pe produsul rocodehei lor. Nu așă însă la mânăstirea Neamţului. Sub cuvânt că mânăstirea trebue să subvie singură la toate tre- buinţele ei, călugării, după meseria învățată când erau ucenici, se împărțiau în bresle. Pe lângă tipografia și legătoria de cărţi se gă- siau în mânăstire: fabrici de postav, de poteapuri, de panere, de rogojini, de oloiu, de lumânări de ceară și de său, pive, drâste, ateliere de croitorie, cizmărie, olărie, dubălărie, lingurărie, etc. În capul fiecărei bresle eră, câtre un nacialnic sub ordinul că- ruia lucrau călugării, fie în ateliere, fie, acei cari dobândise învoirea, starețului, pe la chiliile lor, fiind atunci numiţi chilioți. 

(1) Aceste cifre sunt extrase din lucrarea inedită a arhiereului Nareis Creţulescu. (2) Cuvânt rusesc ce trebue tradus prin : Incrul mânilor.
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Se înțelege că această îndatorire priviă numai prostimea din sobor 
și că cei mai de seamă nu erau deloc trimiși la asemenea regulă, 
ci sau lăsați în voia lor, sau întrebuințaţi în serviciile admini- 
strative. 

Materialul brut, necesar diferitelor fabrici eră furnisat de mâ- 
năstire și produsul lucrului ar fi trebuit să aparţină deci excluziv 
mânăstirii; astfel se urmă în timpul lui Paisie, dar, cu timpul, abuzul 
se introdusese. 

Călugării meseriași erau ţinuţi să furniseze o anumită cantitate 
de lucru pe zi, pe săptămână sau pe lună. Ceeace lucrau peste 
această câtime datorită, eră proprietatea lor şi puteau dispune de 
dânsa după cuviinţa lor. 

Se înțelege că, după regulă, ar fi trebuit să-şi procure pe contul . 
lor materialul care slujiă la confecţionarea, obiectelor de cari pu- 
teau dispune și parte dintr'inșii urmau chiar în acest chip. Dar 
acei cari știau să se pună bine cu nacialnicii breslelor, căpătau cu 
ușurință, bine înțeles în schimbul unui rușfet, material de al mâ- 
năstirii spre a confecţionă obiectele ce le vindeau pe afară, 

Acest abuz eră de notorietate publică și tolerat de autori- 
tățile mânăstirii sub pretext că aceasta nu pierde nimic căci, dacă 
călugării strângeau bani, acești bani, după moartea lor, reveniau 
tot mânăstirii, clironoamă firească a tuturor monahilor dintr'însa. 
lar de așezământ, care proscriă din acel lăcaș orice idee de câștig 
şi interziceă, monahilor, nu numai de a se înavuți, dar chiar de a 
posedă cevă în propriu, nici gând nu aveau. Aceste împărțiri în 
bresle de lucrători, seamănă mai mult a falanster decât a mânăstire. 

Exerciţiile religioase erau într adevăr impuse acestor breslaşi, fie- 
care atelier avea paraclisul său, dar această prescripţie rămâneă 
literă moartă, căci scutirea, dela paraclis atârnând de bunăvoința 
nacialnicului, aceasta lesne se dobândiă în schimbul unor conside- 
raţii materiale. 

Cu toată risipa de material şi corupțiunea la cari dădeau loc 
aceste abuzuri ale călugărilor de vând, ele erau puţin păgubitoare mâ- 
năstirii și moralei în comparaţie cu abuzurile săvârșite de căpete- 
niile soborului în administraţia averii. 

Abuzul principal se făceă cu prilejul arendării celor 72 moșii 
aparținând mânăstirii şi cari erau imprăștiete pe toată întinderea 
Moldovei și a Basarabiei (1). 

(1) V. Acte, XXXIII,
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Călugării nu se împăcau de loc cu articolul din așezământ care prescriă arendarea moșiilor prin mezat. Ar fi preferat să le caute în regie, căci ocaziile de câștig ar fi fost astfel fără îndoeală mai mari şi mai dese; sămile ar fi fost ticluite cu înlesnire și cercetarea lor anevoioasă. Am văzut că, la 1856, stareţul Gherasim nici nu a lă- sat să figureze în buget venitul celor 14 moșii căutate în regie. Să supuneau horăririi din așezământ cu cea mai evidentă rea voință şi îi vedem veşnic în luptă cu guvernul din cauza, încălcării acelui articol, încheind zdelei în particular pentru arenda moşiilor, călcând s'au falșşificând formalităţiile prescrise de așezământ. Pe lângă cazurile ce reiese din actele ce le-am citat, se găsește un exemplu destul de tipic de primejdiile la cari o asemenea pro- cedare expuneă mânăstirea. 
“La 1847, stareţul Neonil liberează țăranilor de pe moșiile Visoca și Cricicăuţii, dela ţinutul Sorocei (Basarabia), o zdelcă prin care se obligă a le arendă moșia, și recunoaște că a primit dela ei o ar- vonă. Dar in urmă mânăstirea încheie contract cu alt arendaș şi țăranii pornesc un proces prin care reclamă mânăstirii o despăgubire de 57.188 ruble. 
Dar chiar când călugării, siliți de guvern, se hotărau să îndeplinească formalităţile prescrise și să țină mezaturi, ei Știau să facă în urmă astiel ca toate aceste operații să rămână iluzorii, păgubind mă- năstirea cu mii, pentru a-și asigură un câștig de câtevă sute de galbeni, 
Fragmentul unei condici a scăzământului (1) ce l-am putut copiă ne dă în această privință lămuriri preţioase.. 
Constatăm dintr'insa că, după ce moșiile se arendau Și contractele se încheiau cu toate formalităţile cerute, arendaşii cari ştiau să capete bunăvoința starețului dobândiau reduceri însemnate, atât asupra câștiului bănesc cât și asupra celui în natură. Spre a dobândi dela mitropolit aprobarea acestor operațiuni, i se făceă starețului o parte din câștig, precum dovedește fragmentul de tablou din mica, condică de taină a mânăstirii, copiat la, sfârşitul aceleiaș piese. 
Numai aici trebuește făcută o observaţie: pe acest tablou, din anii 1855—1856, vedem că figurează mai multe sume ca date Domnului. Această afirmare este cu desăvârșire ridicolă, ea alcă- tuește un neadevăr flagrant. Ghyka Vodă eră un om care da bani 

  

(1) V. Acte, XXXIII. 
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din punga lui, dar nu luă: desinteresarea lui eră indiscutabilă și 
chiar incontestabilă, ea mergeă până la nepăsarea cea mai mare 
pentru interesele sale materiale. Aceste sume au fost deci sau pri- 
mite de oameni din împrejurimea lui Vodă, și din nenorocire el 
aveă, asemenea oameni puţin scrupuloși împrejurul lui, sau figurau 
sub această întrebuințare numai spre a împiedecă orice cercetare. 
In cât priveşte venalitatea mitropolitului Sofronie, ea a fost dovedită 
mai în urmă cu prisosință. 

Alt prilej de abuzuri pentru sobor erau reparațiile bisericilor 
și ale acaretelor. Ele erau astfel de dese și de cunoscute, încât, 
în mânăstire, s'a născut zicătoarea următoare: 

«Când mânăstirea face o reparație de trei lei, meșterul într'a- 
devăr iea trei lei, logofătul mânăstirii iea, însă treizeci, camarașul 
trei sute, starețul trei mii, Mitropolitul treizeci de mii și Vodă 
trei sute de mii». 

Bugetele și sămile mânăstirii anexate la piesele: justificative ale 
acestei lucrări demonstrează în chipul cel mai vederat risipa și 
jaful ce domniau în ocârmuirea acelei averi — 20 moșii mari, rămase 
în anul 1859 pe sama mânăstirii, (1) o costă 165,742 lei pentru 
căutarea lor, în schimb însă, atunci, pe vremea boierescului, şi 
când exportul de cereale eră în floare, ele nu produc decât cerealele 
trebuiloare pentru hrana soborului. Și să nu se creadă că acesta 
este un fapt izolat, care s'a produs numai în anul 1859, sama pe 
1853 și bugetul pe 1858 ne arată acelaş fapt. Din nici un act 
nu se vede ca mânăstirea, să fi vândut, de pe moșiile ţinute în 
regie, măcar o mierță de grâu sau de popușoi. Şi agricultură se 
făceă, căci boierescul (claca) de pe acele moşii nu este pusă în 
bani, între venituri, precum ar fi trebuit să se facă dacă nu s'ar 
fi întrebuințat la lucrul câmpului. 

Viile mânăstirii, în întindere de 315 pogoane, costau în 1853 
suma de 43.000 lei pentru lucrul lor, chiria vinului adus la mâă- 
năstire peste 23.000 lei, iar produsul vânzării vinului a fost de 
1.500 lei. Pentru anii 1858 și 1859, cheltueala este respectiv de 
66.999 lei și de 61.420 lei, iar la venituri nu se prevede nimic 
din acest condeiu. Ă 

Tipografia purtată de monahi, lucrători neplătiți, costă mai 
mult decăt produce. 

In schimb, costul băcăliilor este foarte însemnat, 

(1) V. Acte, XXXII. 
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Pentru scopuri de binefacere și pentru instrucţiune se cheltuește 
numai strictul necesar cu stabilimentele impuse de guvern. 

Fiind date asemenea abuzuri, nu este lucru de mirare ca laicii 
cari aveau a face cu mânăstirea să fi căutat să tragă cât mai mare 
folos din aceste relaţii. Socotelile mânăstirii ne dau exemple din 
cele mai interesante în această privință. Ele arată între altele cât 
de folositoare au fost asemenea, relaţii pentru Mihail Kogălniceanu 
care a funcționat mult timp ca vechil al mânăstirii, 

Ca activitate morală şi intelectuală din partea mânăstirii nu găsim nimic, din contra constatăm o dușmănie învierșunată în contra, ori: cărui progres, o oroare de lumină și de știință, bine caracterizaţă 
prin opunerea, ei la, înfiinţarea, școalelor, silințele ce şi le-a dat pentru desființarea lor, și scandaloasa bucurie arătată când a ajuns la acest scop. | 

La încălcările enumerate până aici, mai trebue adăogat faptul că de mult nu se mai observau regulele prescrise de aşezăminte, începând cu al lui Paisie, pentru admiterea în mânăstire a, acelor ce voiau să se călugărească. De unde așezămintele prevăd un noviciat de cel puţin 5 ani, ucenicii se îmbrăcau cu rasa, de obiceiu după un an, uneori după câtevă luni. 
In rezumat, de sus și până jos, totul în mânăstire eră corupțiune, 

abuz și jaf. 

XI. 

ADMINISTRAREA MOȘIILOR MÂNĂSTIREȘTI IN BASARABIA. 
REVENDICAREA MOȘIILOR COPANCA ȘI CHITCANII. INTÂIA MISIUNE 

A IEROMONAHULUI TEOFAN CRISTEA IN BASARABIA, IN 1858. 

_ Mânăstirile Neamţul și Secul, eparhiile și celelalte mânăstiri mol- dovene posedau din vechime mai multţe moșii în ţinuturile de peste Prut. 
După anexarea Basarabiei către Rusia, în anul 1812, guvernul împărătesc nu luă nici o măsură specială în privința bunurilor posedate de mânăstirile și eparhiile moldovene în noua provincie. 
Părerea că, prin actul de organizare a Oblaştiei Basarabiei din 1818, Impăratul Alexandru 1 ar fi întărit drepturile şi privilegiile mânăstirilor noastre pe averile lor din Basarabia, hotărind că «ele vor rămâneă în veci a lor avere, şi se vor apără de dreptul ave- rilor haznelii», este vederat greșită. Cetind actul cu puțină băgare
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de samă, se constată ușor că paragraful în chestiune sg referă la, 
privilegiile și la proprietăţile clerului ortodox din Bas abia, și ale 
acelor aşezăminte religioase, ce, în momentul anexării, aveau sediul 
lor în Basarabia. 

Neluându-se nici o dispoziție specială, pentru averile în ches- 
tiune, ele au fost tratate întocmai, ca niște imobile aparținând 
unor proprielari rămași supuși moldoveni și locuind în Moldova. 

La început, guvernul rusesc îndatorise întradevăr mânăstirile 
și eparhiile Moldovei să-şi vândă imobilele rămase peste Prut; în 
urmă însă, se vede că guvernul rusesc a revenit asupra măsurii, 
acordând averilor mânăstirești acelaș tratament ca şi averilor par- 
ticulare. ” 

Aceasta rezultă între altele și din următoarele rânduri dintr'o 
scrisoare din anul 1816 a mitropolitului Veniamin Costache către 
Contele Capodistria: 

. . «Când Mitropolia se desfăcuse de toate moșiile ce le 
aveă în partea stângă a Prutului, după nota cinstitului Gheneral 
Consulat din Iași, ce am dat către cinstitul Departament al Prici- 
nilor Străine al Principatului Moldovei, ca să se facă cunoscut tuturor 
celor bisericești, cari sunt ocârmuitori mânăstirilor din Moldova, 
ce au moșii și acareturi în Oblastia, Basarabiei, să nu făcă nici un 
fel de vânzări sau schimburi, căci de către ocârmuirea Basarabiei 
nu se ţine în samă, cunoscându-se la toată întâmplarea averile acestea 
ale mânăstirilor ce le au». 

Este un fapt incontestabil că toate mânăstirile noastre, precum 
și eparhiile, au stăpânit moșiile lor în cea mai deplină liniște, dela 
1812 și până după anul 1859. | 

Când se făcură legiuirile pentru administrarea averilor bisericești 
și se înființă Departamentul Cultului, vechilul trimis de Departa- 
ment pentru căutarea intereselor moșiilor mânăstirești ce-i erau su- 
puse prin lege, fu deplin recunoscut de autoriţăţile rusești în ase- 
menea, calitate. 

Mânăstirea, Neamţului își administră așemenea averile de peste 
Prut prin călugări vechili, a căror recunoaştere nu dădu loc la, 
nici o contestaţie. Aceşti vechili erau înzestrați cu câte .o procură 
a mânăstirii, întărită de mitropolit și legalizată de consulatul ru: 
sesc din Iași. 

Vedem chiar mânăstirea purtând procese de deosebită natură, 
înaintea, instanțelor judecătorești, din cari unul, foarte important, cu
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fiscul împărătesc, pentru revendicarea moșiilor Copanca şi Chiţcanii, în întindere de peste 10.000 desetine (6.000 fălci). 
Mânăstirea stăpânise aceste două moșii dăruite de Alexandru cel Bun, dela 1429 până la 1592, când fură răpite de Turci cu pri- lejul alcătuirii ratele Benderului. 
La 1777, în timpul răsboiului ruso-turc, în urma ocupării ţerii și a luării Benderului de către armatele rusești, mânăstirea reclamă moşiile sale. Feldmareşalul Rumianţov constatând în urma unei cer- cetări că reclamaţia mânăstirii eră dreaptă, dispuse ca ea să fie pusă în stăpânirea celor două moșii. Dar îndată după retragerea oștirilor rusești, Turcii le ocupară din nou cu putere, stăpânindu-le până la 1812, când fură luate pe sama haznelii rusești şi privite ca domenii ale coroanei. 
Mânăstirea reclamă, dreptăţile sale de stăpânire, la 1817, namest- nicului oblastiei, la 1823 Isprăvniciei de Bender și la 1832 pra- vleniei oblaștiei, iar la 1833 intentă proces de revendicare înaintea judecătoriei ținutului Bender. Procesul treci prin diferite faze, ajun- gând la Senat unde, la 1845, urmă o învoeală prin care mânăsti- rea renunță la moșiile ei în schimbul unei compensații bănești, fixată în urmă, de către Oberprocurorul Sinodului și de Ministrul de Fi- nanțe al Imperiului, la suma de 224.000 ruble argint, ce urmă a se depune la Banca din Odessa, 
Vechilul mânăstirii în Basarabia murind la 1656, ea rămase fără vechil până la 1858, când soborul hotărâ trimiterea peste Prut a unui părinte, spre a culege lămurită știință, despre starea afaceri- lor sale și mai ales despre starea multor procese ce le aveă pen: dente înaintea instanţelor rusești. - 
Alegerea căzu pe ieromonahul 'Teotan Cristea care, în calitate de vechil pe lângă guvernele Caimacamilor Balș și Vogoridi, lucrase precum am văzut spre mulţumirea soborului. 
Spre a puteă lucră, i se dăduse o procură întărită (1), în urma cererii mitropolitului, de Divanul de întărituri și legalizaţă de con- sulatul rusesc. 
Se vede că ieromonahul Teofan își îndeplini misiunea în chip satisfăcător, căci constatăm că, după întoarcerea lui, în primăvara aceluiaș an, mânăstirea îi dă o nouă procură, prin care îl rânduește deplin reprezentant pentru toate interesele sale din Basarabia, 
PN 

(1) V. Acte, XV, XVI.
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Această procură (1), purtând data de 8 Maiu 1858, fu întărită 
de mitropolitul Sofronie sub No. 144 și legalizată de consulatul 
rusesc cu formele obișnuite. Printr însa ieromonahul Teofan este 
însărcinat să privegheze toate interesele mânăstirii, să trateze în- 
voeli pentru curmarea proceselor, însă nu i se dă drept să le încheie 
fără anume învoire a mânăstirii, este volnic să numească vechil 
mirean care să se înfățişeze înaintea tribunalelor, sau pentru pri- 
cini de hotărnicii, sau ridicări de planuri topografice, însă cu obli- 
gație de a raportă soborului şi a-i cere aprobare pentru toate 
aceste lucrări. Mai este însărcinat să puie pe noii arendaşi în po- 
sesiunea moșiilor arendate şi să le predeă acaretele, făcând inventar 
de starea lor; să raporteze la mânăstire stricăciunile pe cari le-ar 
constată și să iea măsurile trebuitoare pentru împlinirea, lor. Ii este 
absolut interzis să iea, bani cu împrumutare sau să amaneteze do- 
cumentele mânăstirii încredințate lui. 

Dintr'o corespondență destul de voluminoasă între ieromonahul 
Teofan cu starețul Gherasim, reiese că cel dintâiu sa ocupat cu 
mult zel de insărcinările ce i se dăduse, raportând în chip lămurit 
despre toate demersurile ce le făceă. Afacerile de cari aveă să se 
ocupe mai cu seamă erau niște procese de împresurări și acel cu 
țăranii din Visoca și Cricicăuţii pentru neindeplinirea zdelcii slobo- 
zite de mânăstire. Tot din această corespondență reiese că sobo- 
rul nu întrețineă bisericile de pe moșiile sale din Basarabia mai 
bine decât cele din Moldova, căci Teofan scrie stareţului că epis- 
copul de Chișinău amenință să iea măsuri de corecțiune dacă nu 
se repară biserica din Nemţeni. 

In urma repeţitelor scrisori ale stareţului, cerându-i să vie cât 
mai curând la mânăstire pentru alcătuirea sămilor cari, în acel an, 
trebuiau făcute cu mai mare amănunțime decât oricând, iero- 
monahul Teofan se întoarse în Moldova în iarna anului 1858-1859. 

XII. 

MĂSURI LUATE DE MIHAIU STURDZA' PENTRU BUNACOVIINȚĂ 
IN MÂNĂSTIRILE DE MAICE. LEGIUIRI PENTRU INGRĂDIREA HIRO- 
TONIILOR. CONFLICTE INTRE MITROPOLITUL SOFRONIE ȘI DEPAR- 

TAMENTUL BISERICESC. 

Scandaluvile ivite în mânăstirile de maice, mai cu samă la Vă- 
ratec și la Agapia, siliră pe Mihaiu Sturdza să sloboadă un şir de 

(1) V. Acte, XVIII.
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hrisoave pentru înfrânarea. lor, în urma cererii a însuș mitropoli- tului. Considerantele celor privitoare la împiedecarea călugărițelor „de a ieși din mânăstire fără învoirea stareţelor și la interzicerea pentru tinerii holtei să petreacă pe la mânăstirile de maice sunt destul de caracteristice (1); ele rămaseră însă cu totul fără de efect. Regulamentul Organic, prin paragraful al treilea din art. 415, interziceă, să se mai hirotonească alți candidaţi la, preoţie decât cei ce ar fi absolvit cursurile seminarului de Socola. 
Această dispoziţie rămase literă moartă, căci, cu toate că erâ un număr foarte mare de preoți supranumerari, se hirotoniau pe fie- care zi candidaţii cari învățase prea puţină carte bisericească, pe la așă numiții catiheți de ținuturi şi mai ales dascăli cari abiă știau - să cetească. 
Prin legea dela 1841, votată de Obșteasca Adunare, prin ana- foraua mitropolitului Meletie No. 159 din 9 Iunie 1846, prin cea "din 2 Fevruarie 1847, sub No. 176 și mai ales prin Regulamentul seminarelor din 23 Ianuarie 1848, se hotări în chipul cel mai categoric ca să nu se mai hirotonească * decât candidaţi ieşiţi din: seminar, sau numai acei din elevii catiheţilor de ţinuturi, cari justificau cunoștințele lor printr'un examen depus la seminar (1). Un articol al Regulamentului seminarelor mai hotări ca, toate hi- roloniile viitoare, ce s'ar face în contra regulelor stabilite, să ră- mână nule, ia» persoanale astfel hirotonite oprite de a lucră pre- oțește (2). 
Aceste staviliri nu conveniau episcopilor cari se siliră dela, înce- put să le înlăţure. 
La 1849, episcopul de Roman ceru Domnului (3) prin anaforaua No. 237 să fie autorizat a hirotoni dascăli cu știință de carte spre a întâmpină lipsa de preoți din eparhia sa. Statul administrativ că- ruia Domnul ii recomandase cererea, o respinse (4) prin anaforaua, din 10 Aprilie 1850, pe motivul, între altele, că această lipsă ar pro- veni numai din faptul că se hirotonesc candidaţi fără însușirile pre- văzule, ceeace face că ei nu mai au nevoie să se silească spre a și le însuși. 

| „ Legiuirea pentru organizarea seminarelor, întărită de Domn la la 7 Iulie 1851 hotărăște că, îndată ce seminarele eparhiale vor 
  

(1) Manualul Administrativ, II, p. 414 şi 416. | (2) Manualul Administrativ, II, p. 352, 355, 361, 378. (3) Ibid., p. 372, art. X al Regulamentului seminarelor.
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incepe a produce absolvenţi; să nu se mai hirotonească candidaţi 
cari au frecuentat şcoalele catihetice de ţinuturi (1). 

Această dispoziţie, foarte înțeleaptă şi menită a ridică nivelul cle- 
rului, fusese impusă de Domn eparhioţilor și pricinui o mare ne- 
mulțumire din partea întregului cler înalt, din cauze ce nu se pot 
numi binecuvântate. 

Hirotoniile erau un mare izvor de venituri pentru mitropolit și 
episcopi și foarte mic e numărul acelor cari nu au făcut acest tra- 
fic. De acest folos se mai bucurau, pe lângă eparhioți, și numă- 
roasele fețe, atât laice cât şi clericale, ce se ţineau de fiecare episcop. 

Hirotoniile absolvenților din seminar fiind de drept, obligatorii, 
și neputându-se respinge, erau puţin sau de loc folositoare, pe când 
acele de candidaţi neieșiţi din seminar şi atârnând cu totul dela 
voința episcopului, dădeau loc la folosuri însemnate. 

Acestui mobil trebue atribuită cererea făcută Domnului Grigorie 
Ghyka de către mitropolitul Sofronie(2), prin anaforaua sa din 9 De- 
cemvrie 1852, spre a fi autorizat să hirotonească şi din dascălii cu 
bune purtări preoțești. Propunerea fu răspinsă de Domn prin încheie- 
rea pusă la 26 Maiu 1853, în urma avizului Sfatului administratiy (2). 

Insă aceste măsuri nu împiedecau de loc hirotoniile nelegale cari, 
deși mai sub mână, își urmară cursul. In schimb însă aceste mă- 
suri provocară represalii din partea mitropolitului. 

Prin anaforalele din 1 Septemvrie 1853, şi din 1855, el denunţă 
abuzurile Departamentului bisericesc în administrarea averilor cle- 
rului și amestecul său în afaceri ce erau excluziv de competența 
chiriarhiei. 

O mare parte din cele arătate de Mitropolit erau foarte ade- 
vărate: ocârmuirea Departamentului eră departe de a fi corectă, şi 
nu eră nici destoinică, însă, pe acea vreme, cu greu Sar fi putut 
să fie mai bună. Dar în orice caz și contrar celor pretinse de 
mitropolit, starea rezultând din acea ocârmuire eră incontestabil 
mai bună decât ceeace există înainte de înfiinţarea Departamentului. 
Cel puţin mitropolia, episcopiile şi mânăstirile nu mai erau pierdute 
de datorii, precum eră cazul înainte de 1844. 

Este de observat că, în Căimăcămia lui Teodor Balş, administraţia, 
Departamentului eră departe de a fi mai corectă şi mai bună decât 
sub Grigorie Ghyka, totuș nu vedem ca mitropolitul Sofronie să fi 

(1) Manualul Administrativ, II, p. 379. 

(2) Manualulul Administrativ, II, p. 380,
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făcut vreo remustrare în timpul acelei Căimăcămii. Cred că nu Sar greși de loc atribuindu-se acest fapt, cel puţin în mare parte, împrejurării că Caimacamul nu pusese nici o stavilă hirotoniilor nelegale. 
Asemenea ştim că sub Căimăcămia lui Vogoridi administraţia Departamentului a fost deplorabilă: s'au dat în arendă moșii la favoriţii regimului, fără mezaţ și pe prețuri scăzute, numărul fune- ționarilor Departamentului a fost sporit în chip ridicol, se în- străinase chiar din averile clerului și, cu toate aceste, mitropolitul nu se decide să protesteze decât foarte târziu. Dar, de astădată, nu mai suntem siliţi să recurgem la presupuneri, avem motivul răbdării sale: Cămăcamul aulorizase hirotonirea, candidaților la preoție cari nu trecuse prin seminar. | Există, un protest al mitropolitului Sofronie în contra, scandăloasei arendări a unor moșii mănăstăreşti de cătră guvernul lui Vogoridi, dar acest protest este din 5 August 1859, adică după ce guvernul - Caimacamului nemulțumise pe mitropolit prin proiectele în contra mânăstirii Neamţului. 
Dacă, după înlocuirea lui Vogoridi prin căimăcămia de trei, el protestează în contra dării în arendă, fără mezat a moșiilor clerului și alte abateri ale Departamentului, prin anaforaua din 8 Noem- vrie, cauza acestui pas se poate constată ușor. Protestul este făcut în urma izbucnirii neînțelegerilor între unul din Caimacami, Logofătul Ştefan Catargiu, cu colegii săi, Vasile Sturdza Și A. Panu. Mitropolitul ţinea partea Logofătului Ştefan Catargiu și voiă să mărească, greutățile celorlalţi doi Caimacami, reprezentanții parti- dului naţional în Căimăcămie. Aceasta reiese, dacă apropiem acest protest, de adresa, din 20 Decemvrie 1858, adresată de mitropolit Căimăcămiei. 
După alegerea, lui Cuza, mitropolitul care eră dela început ostil noului regim, supune Domnului, prin anaforaua, No. 147din 22 Ianua. rie 1859, abaterile Departamentului ce le semnalase prin anaforalele sale din 1853, 1855 și 1858, și, în Martie următor, Ministrul de Culte, D. Sturdza, cu aprobarea Domnului, anulează toate contractele de arendă prihănite Şi fixează termen pentru arendarea acelor moșii prin licitaţie. 
In acest timp hirotoniile nelegale iși urmau șirul chiar în Capitală. Unele biserici ajunsese a fi «adevărate fabrici de preoți». La bi- serica Patruzeci de Sfinţi se hirotoniau câte un preot și câte un diacon de trei ori pe fiecare săptămână,
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Se schimbase o corespondență în această privință între ministrul Cultelor și mitropolit; acesta făgăduise, atât verbal cât și în scris, că hirotoniile nelegale vor încetă. 
Dar ele urmându-şi cursul cu toaţă făgăduinţa dată, Kogălniceanu denunță faptul în Cameră și, în urma, acestei interpelări, ministrul Sturdza, care se încredințase însuş de adevărul faptelor denunțate, se hotări se ica măsuri energice. 
La 2 Aprilie, prin adresa No. 2.818, el arătă mitropolitului că, în. disprețul făgăduinţelor date, hirotoniile nelegale urmau în contra tuturor textelor -precise ale legilor, îi cereă contenirea abuzurilor, şi termină prevenindu-l că, în puterea legii, va, consideră ca nule toate hirotoniile făcute împotriva, lor. (1) | 
Prin altă adresă, (2) D. Sturdza cereă ministrului de Finanţe să iea măsuri pentru înscrierea, la dare a celor ilegal hirotonisiţi şi, prin circulara din 31 Martie, învită poliția Capitalei și prefecturile de ținuturi să înscrie la dare pe cei hirotonisiţi în contra legii, și să-i oprească de a îndeplini slujbele preoțești. (3) 
Aceste măsuri supărară în cel mai mare grad, atât pe mitropolit cât şi pe clericii și pe laicii ce trăiau în jurul lui şi erau legaţi de dânsul prin interes. Se înființă, la, Mitropolie un centru de opoziţie în contra noului regim, centru din care se pare a nu fi lipsit in- fluența consulatului rusesc. 

XIII. 

GUVERNUL IEA ASUPRA SA OCÂRMUIREA AVERILOR MÂNĂSTIRILOR 
CHINOVII. LUCRĂRILE COMISIEI REGULATOARE. 

Abuzurile nenumărate comise în averile bisericești, risipa veni- turilor şi cumplita decădere morală a, clerului hotărise pe Domn și pe sfetnicii lui să iea din mânile călugărilor lacomi şi inculţi ocârmuirea unor averi cari alcătuiau o parte atât de însemnată din patrimoniul naţional. ' | Insă temându-se de opoziție in Cameră, guvernul așteptă închi- derea ei spre a purtă lovitura. 
Cu câtevă zile înainte de ieșirea decretului, președintele Consi- iului, -Manolache Costache și Lascar Catargiu, ministrul de Interne 

  

(1) Adaos la Buletinul Oficial al Moldovei, No. 45 și 46 din 2 Aprilie 1819. (2) Buletinul Oficial al Moldovei, No. 28 din 5 Aprilie 1859, 
(3) Ibid. 

Analele A. R. — Tom. XXXIUI, — Memoriile Secţ. Istorice, 
4
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merseră la mitropolit şi cerură lămuriri asupra averilor mânăstirilor. 
Mitropolitul, nebănuind nimic,: le încredință inventarele ce se aflau 
la, dânsul. Da i 

In ziua de 30 Maiu 1859, ministrul de Culte,. Teriachiu; prezentă 
Consiliului de miniștri, sub No. 4.369, un lung referat conchizână 
la luarea averilor mânăstirilor chinovii sub -administrarea Depar- 
tamentului Cultului, spre a se întrebuință veniturile lor în scopurile 
avute în vedere de fondatori: fapte bune și întemeieri de seminarii, 
iar pentru ținerea mânăstirilor, propuneă să se dea pe fiecare an 
sumele stabilite de legiuirea. dela 1835 pentru fiecare. clasă... Se 
mai propuneă ca moșiile lăsate în mod abuziv pe sama; mitropo- 
litului și a egumenilor să se iea din stăpânirea; lor şi'să; se dea în 
arendă prin licitaţie. a . De 

Aceșt referat, foarte bine chibzuit; motivează. propunerea pe. abu- 
zurile săvârșite de mânăstiri în administrarea, averilor și pe călcările 
de așezăminte, enumerând parle: dintrinsele. lar spre a stabili 
legalitatea propunerii, invoacă textul Regulamentului Organic, art..8, 
și 9 al lagiurii dela 1834, și art. 23 al Convenţiei dela Paris, care 
prescrie concentrarea tuturor resurselor Statului în bugetul ge- 
neral al veniturilor. Se 

Pe temeiul acestui referat, Consiliul de miniștri. adresează :Dom- 
nului, la 31 Maiu, raportul No. 1.907, care începe prin a stabili că: 

1. Principiul statornicit prin legiuirile dela 1835 și 1844 este 
administrarea averilor mânăstirești de către guvern. 

2. Mânăstirile chinovii au fost exceptate din dispoziţiile acestei 
legiuiri sub indatorirea îndeplinirii unor anumite condițiuni. .- “7 - 

3. Mânăstirile chinovii, cu toate silințele ce și le-au dat guvernele 
pentru a le deșteptă asupra menirii lor, departe de a se supune 
la acele condiţii, le-au călcat “necontenit, depărtându-se- astfel dela 
scopul întemeierii lor. A : 

Apoi Consiliul de miniștri propune: A | 
Luarea. ocârmuirii averilor mânăstirilor chinovii de “către :Depar- 

tamentul Cultelor care, în această privință, va urmă: conform - dis- 
poziţiilor legiuirii dela 1835. a 

Rânduirea unei comisii, compusă din doi "mireni, doi clerici: şi 
un adjutant domnesc, numiţi de Domn, spre a merge la scaunele 
acelor mânăstiri ca să facă lămurit inventar de toate averile mMiş= 
cătoare și nemişcătoare, constatând și modul cum ele se admi- 
nistrează. a
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„Aceeaş comisie, pe baza, legiuirii dela 1835, aveă să alcătuească bugetele de cheltueli ale acelor» mânăstiri. Pentru mânăstirea Neam- ului. trebuiau să aibă în privire așezământul dela 1839 (a căruia, partea duhovnicească să nu se smintească întru nimic) în cât privește deosebitele așezăminte de binefacere ținute de mânăstire, ale căror cheltueli aveau să se întâmpine de către Ministerul Cultelor, mai cu: deosebire din venitul mânăstirii, Ministrul Cultelor eră dator să privegheze desăvârşită îndestulare a mânăstirii, pentru ca părinţii să se poată, ocupă de cele sufleteşti conform canoanelor. „“Câştiurile moșiilor ce -.sar găsi arendate în conformitate cu așezămintele. aveau să se verse în Cassa Clerului, respectându-se contractele lor, iiar moşiile. arendate fără mezat aveau a se publică, spre a fi arendate din nou. Moșiile căutate în regie, sau lăsate în mod abuziv în stăpânirea egumenilor, aveau să se publice asemenea, spre a îi arendate, iar până atunci, Departamentul Cultelor rămâneă însărcinat cu administrarea, lor. : 
Pentru. hrana monahilor „aveau a se slobozi egumenilor bani din “Cassa, Centrală a Clerului. 
Din vite, stupi și alte înzestrări mobile, aveă a se păstră numai ceeace: sar fi constatat strict trebuitor soboarelor, Restul aveă să se- vândă prin licitaţie, și prețul dobândit să se verse în Cassa Clerului. .- „- 

| Domnul aprobă măsurile propuse prin acest raport şi, la 1 lunie, ieşi. decretul prin. care se ordonă punerea în aplicare a acelor măsuri. 
Se numiră în comisia, regulătoare a averilor bisericești: Ministrul “Cultelor A. Teriachiu ca președinte, Grigorie Cozadin, Scarlat Pastia, arhimandritul Melhisedec Ștefănescu (rector al seminarului de Huşi), „-economul D. Matcaș (rector al seminarului de Roman) ca membri, şi 0. Cristodulo Cerchez ca, secretar. 
Din lămuririle acestei comisii ne sunt păstrate: una privitoare la starea mânăstirii Văratecul cu data de 20 Iunie, și trei privi- „toare la starea mânăstirii Neamţului din 12 Iunie și 25 lulie. Din cea, dintâi rezultă că, în administrarea mânăstirii Văratecului, *domniau abuzul și. desordinea. cea. mai cumplită. Stareţa cu proe- stoasele iși împărţiau toate veniturile, lăsând obștia maicelor sărace în. cea mai desăvârșită, lipsă și mizerie. Multe maice bătrâne, bolnave “Şi neputincioase erau lăsate fără nici un ajutor. Comisia n'a, găsit -nici inventar de vitele mânăstirii, nici socoteală de produsele intrate 

-
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și consumate în anul curent. Măsurile guvernului fură primite de 
obștea maicelor cu mulțumire. : 

In privința mânăstirii Neamţului, comisia constată că la trapeză 
mâncau numai vreo 30 de părinţi din cauza proastei stări a acestei 
mese. Pânea eră un mălaiu de popuşoiu acru și necopt, bucatele o fier- 
tură de fasole şi bob plin de gărgăriță. Proestoșii aveau toţi mese 
deosebite: la cămară, la logofeţie, la stăreţie, rămânând în mânăstirea, 
Neamţului numai numele “de ehinovion sau vieață comună. Preste 
tot o necurăţenie, o nechibzuință o risipă de necrezut. 

Mi s'a povestit de părinții cei bătrâni din mânăstire că, când 
comisarii cerură starețului Gherasim cheile lăzilor unde erau banii 
şi registrele, acesta îi duse la paraclis, merse la icoana Maicei 
Domnului, iși făcu cruce, sărută icoana și apoi, scoțând cheile din 
sân, le depuse lângă icoană. Ele fură luate de acolo de către arhi- 
mandritul Melhisedec, fapt care nu i se iartă acelui prelat nici până 
astăzi în mânăstirea Neamţului. 

Comisia, constată că seminarul există numai cu numele în urma 
intrigilor călugărilor spre totala lui distrugere. Numărul monabhilor 
frecuentatori eră numai de 37. 

In fine comisia constată starea de infecţie în care găsise bolni- 
țele bătrânilor și a alienaţilor, lipsa, obiectelor celor mai indispensabile 
și tratamentele barbare aplicate de călugări celor de pe urmă 
bolnavi. 

In cât priveşte administraţia celorlalte mânăstiri, cari nu erau 
chinovii și asupra cărora comisia regulătoare eră datoare să-şi 
întindă lucrările, conform decretului domnesc, ea fu găsită tot atât 
de proastă ca și a chinoviilor, precum se poate constată din pro- 
cesul verbal încheiat de comisie la mânăstirea Râșca. 

Pretutindeni aceleași abuzuri şi aceeaș stare: ja£ din partea pro- 
estoșilor, mizeria, cea mai adâncă pentru călugării și călugăziţile 
de rând. 

Prima grijă a comisiei regulătoare a fost să înfiinţeze, în fiecare 
mânăstire, câte un comitet administrativ, compus din aceia în cari 
se credeă că guvernul poate aveă incredere. La mânăstirea Neamţului 
se numi în acel comitet și părintele Sofronie Varnav. Se zice 
că acest călugăr, călugărit de însuș mitropolitul după un noviciat 
excepțional de scurt (câtevă luni), intrase în tagma călugărească în 
urma unei înțelegeri intre el și șefii partidului naţional din Ţara. 
Românească, când se aflau împreună la Paris, spre a servi inte- 
resele cauzei naţionale printre monahi. Numirea lui în comitet nu
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fu fericită; eră devotat ideilor nouă și dușman învierșunat al orientării 
politice care domnise până atunci în mânăstire, dar caracterul lui 
violent şi nechibzuit a pricinuit multe conflicte și a înveninat mult 
lucrurile. Apoi el nu fu în stare să împiedece pe călugări să lucreze 
în contra guvernului, precum se va vedeă mai în urmă. 

Conform prescripţiilor decretului domnesc, se publicară termene 
de licitaţie pentru moşiile nearendate sau arendate în mod nelegal; 
averea mobilă fu inventariată și vândută prin mezat pe la iar- 
maroace. 

Trebue notat aici că chipul în care s'au îndeplinit aceste operațiuni, 
deparie de a fi fost corect, a dat loc la bănueli Și învinovăţiri 
grave în contra comisarilor. Produsul vânzării, efectuată în condiții 
deplorabile, a fost de peste 50.000 galbeni. 

In privinţa întrebuințării acestor bani există un referat al di- 
rectorului Departamentului” Cultului și locţiitor de ministru, D. 
Alexandrescu, din 20 Octomvrie 1859, prin care, având în vedere 
că banii prinși pe vitele şi uneltele gospodărești ale mânăstirilor 
ar fi numai o transformare a averii mișcătoare a acelor chinovii 
ce, departe de a fi rășluită, trebuește sporită, şi neexistând în țară 
casse de credit unde s'ar putea depune asemenea capitaluri, propune 
să se întrebuințeze acei bani pentru cumpărare de imobile, al că- 
ror venit să servească Statului pentru întreținerea stabilimentelor 
de binefaceri. 

Dar Consiliul de miniștri respinge (1) propunerea și având în 
vedere deficitul în care se găseste Ministerul de finanţe, în urma 
cheltuelilor extraordinare ce a avut a întâmpină, hotărăște ca pro- 
dusul vânzării averii mișcătoare a mânăstirilor să se verse la Mi- 
nisterul de Finanţe, cu titlu de imprumut, în trebuința Departamen- 
tului trebilor militare. 

Mai trebue adăogat că mașinile fabricii de postav, considerându-se 
ca unelte gospodărești, fură cumpărate (?) pe nimic de Mihail Ko- 
gălniceanu pentru fabrica lui de postav din 'Târgul-Neamţului, iar 
mașina cea mare de imprimat fu luată din mânăstire Și trimisă la 
Focșani, unde se înființă o tipografie pentru Comisia, Centrală. Astfel 
se desorganizară două stabilimente cari de sigur erau folositoare 
mânăstirii, mai ales tipografia, unde monahii găsiau o ocupaţie 
inteligentă și corespunzătoare cu menirea, lor, | 

  

(1) Prin procesul verbal No. 1.709 din 20 Octomvrie 1859. 
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SAMĂ 
de toate veniturile mânăstirilor Neamţu şi Secul şi cheltuelile 

urmate dela 9 Decemvrie 1842 şi până la 30 Decemvrie 1843. 

PRIMIRILE. - Lei Par. 
. 

412.109 — venitul moșiilor împosesiele, însă: 
Lei Par. 

60.000 -- Munţii. 
46.078 20 Piscu și Hărteștii, însă: ” 

7.443 20 Piscu din câștiu Sf. D-trie anul 1842, 
38.635 — Piscu pe întreg anul 1843. 

46.078 20. 
2.250 —. Ciofreștii, câștiu Sf. Gheorghe bez 2.250 lei primiţi 'la încheierea 

contractului dipozitarisiţi la 840 după sama decasteriei. 
28.701 — Târgul-Neamţului. 
30.000 — Săbăoanii. 
33.360 — Brătești. 

15.000 — Juleştii, 
18.250 — Tărpeştii. 
14.800 —. Răuceștii și Oglinzii. - 
14.455 — Epurenii, , 
10.811 — Davidenii cu 161 lei rămășița din anul 1842. 
12.010 — Volintireştii. 
11.851 20 Durăștii cu 3.950 lei 20 parale rămășiţa din anul 1842, ! 
11.903 — Poiana Prisăcii. 

4.500 — Oșlobenii, 
5.340 — Pleșeștii. 

, 3.000 — Scoposenii. 
3.280 — Tâmpeșştii, 
8.000 -— Mogoșeştii, 

| ! 1.512 20 Năneștii, câștiu Sf. D-trie, bez 1.512 lei 20 par. primiţi de decasterie 
la încheierea contractului anului 1842, 

„12.500 — Câștiu Sf. Dimitrie a anului de pe urmă a contractului nou pentru 
moşia Piscu, care au a se 'înapoiă iarăș după hotărirea înal- 
tului sfat. | 

64.006 20 Dela d-lui Serdarul 'Tudorachi Vasiliu pentru posesia moșiei Răuceștii 
și Oglinzii ce se începe dela 1845, care 'bani au ase 'inăpoiă,
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Lei Par. . 

d-lui Serdar fiindcă contractul s'au desființat după hotărirea 
sfatului. 

Vei Par. - 

500 — Băloșeștii, 

412.109 —. 

Primirile: băneşti dela: moșiile aflătoare în căutarea casei după sămile di: 

chiilor . . . însă. - 

7.281 12 Mitocul Gugea, Bălţaţii şi Poleni. : . însă: - 
150 -- Pe crâșma din Gugea. 
300 — Pe 20 fălci loc de imaș. 

300 — Pe 20 fălci pârloagă. 
150 — Pe 3 fălci pământ de arăt, 

„1.000 — Orânda din Poleni. 
“900 —"Suhat vândut preotului Ioan.. 

216 — Pe 12 fălci tij. preotului Ioan, pășunatul vitelor pe toamnă. 
680 —. Ps '20 fălei-suhat locuitorilor “din Poleni. 
71 — Dela 2 volniei slujbâși. 

816 12 Pe 18 fâlci 19 prăjini pământ de arat, 
177 20 Pe suhat pășunat cu boii locuitorilor dela drumul șoselei. 
35 20 Bezmănul a 2 dugheni din Tg.-Frumos. 

2.485 — Rătoșul și moara dela Balţaţi. 

1.281 12 
  

Lei Par. 

383 12 Mitocul Ocea. . .însă: 

-.933 12 Pe orânda din sat. , 

50 — Pe o moară dela preotul Gavril. 

383 12 e 
4.265 28 Mitocul Vânătorii”. .:. însă: 

313 — Pe jugăritul slatinii. 
300 — Pe orânda din Petricani. * : 
200 — Pe o moară dela Constantin Tapalagă, 
180 — Boierescul «dela 8 locuitori. ' 
992 20 Bezmănurile moriștilor de piuă. 
347 — Pe bezmănurile de velniţă. 
890 — Dela zăcelnici. 
443 8 Rămășiţuri din anul 1842, 

4265 28 * 
1.444 03 Mitocul Jâdeștii . . . însă: . 

546 36 Pe orândă, 

617 10 Pe 81 miei vânduți, câte 7 lei 10 par. unul. 
44 20 Pe. 6-pământuri dela obârşie. 

9 37 Pe stuh: 

225 20 Dela Andrei Ciobanu pe iernatul oilor lui. 

1.444 3 

3.899 — Mitocul Timișeştii. . „ însă; 

? 
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Iei Par. 

1.200 — Pe orânda din Timişegti. 
300 — Pe orânda din Preoţești. 

1.000 — Pe suhatul și crâșma din Buzaţi. 
1.035 — Pe suhatul dela aria veche. 

135 — Dela zăcelnici din Preoţeşti. 
88 — Pe un suhat dela banu Răftivan, păscutul boilor locuitorilor dela 

drumul pavelii. 
71 — Embaticul piuii de. suemane. | 
70 — Dela 2 pădurari din Buzaţi. „+ 

Lei Par. 8.899 — 
750 — Mitocul Drăgăneşti pe orânda din sat, 

2.781 16 Mitocul Ţăfeştii din Țara de Jos. . . însă: 
Lei Par. . 
1.952 16 Primiţi de Păr. Gherasim Iconom, fostul vechil în Țara de Jos după 

sama Sf. S. din 17 Maiu 1843. 
391 — Pe 224 vedre vin vândut câte 70 par. vadra. 
105 — Chiria, bordeiului dela malul Siretului, 
70 — Pe un răzor dela Căpotești. 

263 — Imașul poștii dela Farceni, 

2.781 16 
600 — Dela viile dela Vișan . . . insă: 

500 — Pe 250 vedre vin vândut, 
100 -- Pe merele vândute. 

| 
600 e | 11.131 30 Dela M-rea Secul prin părintele Isihie, fost Egumen . . . însă: 

2.600 — Pe suhatul dela Mărești. 
187 10 Pe curătura dela Dumbrava Petrecanii. 

4.000 — Pe dijmurile de pe Vânători şi Bușaga. 
500 — Pe un loc de velniţă. 

1.115 — Pe 140 miei vânduți. ' 400 — Pe 60 miei ciobănești. 
250 — Pe 50 pielcele de miel. 
100 — Pe 2 cai bătrâni, 

1.400 — Dela, morile de pe Vânători. 
48 — Văratul a 6 boi câte 8 lei, 

108 20 Dela, Toader Ciobanu pentru iernatul oilor lui. 
423 — Cei primiţi mai mult după sama a. t. 1842. 

11.131 30 ” 
3.480 22 Tij dela M-rea Secul primiţi prin păr. Chiriac Egumen. . . însă: 1.897 30 Milele adunate la acea mânăstire. 

1.582 32 Pe iernatul oilor şi alte mărunţișuri după sama Sf. $. 
3.480 22 

4.851 — Veniturile acareturilor și a bezmănurilor din lași. . . însă; 
1.000 — Dela părintele Pafnutie. 
750 — Dela Gheorghe Lungu, 
500 —- Dela Iosub sin Ilie Cropner. 
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Lei Par. 
5 

1.000 — 'Tij dela Iosub Cropner. “op "500 — Dela Ilie Blanariu. 
55 — Dela Dimitrie Nica. 
56 — Dela Moisă Sin Lupu. 

112 — Dela Şumsă Tinichigiu, 
48 — Tij dela, Iosub Cropner. 
50 — Dela jidovul Pascal. 

224 — Dela jidoval Iosub sin Moisă, 
56 — Dela Leiba Sin Lupu. 

430 — Dela dughenele Orgoeștilor. 
  

4.851 — 
Lei Par. 

2448 — Chiriile dughenilor din Roman. . . însă: 
800 — Dela Moisă Zișla pe 2 dugheni. 
800 — Tij pe 2 dugheni dela Avram sin Moisă jidov. 
848 — Pe 3 dughene şi o căsuţă. 

2.448 — ! 
560 — Chiria dughenilor din Neamţu. . . însă: 

440 — Pe 1 dugheană dela Chir Năstase. 
120 — Dela Istrail jidov tij. 

560 — 
280 — Dela Ion Durău slujbaș volnie. 
107 — Pe un suhat din Mustecioasa. 

700 — Pe un suhat dela Ţolici. 
21.247 20 Milele ce s'au adunat la Părintele Stariţ Neoni]. 
1.500 — Banii pensiei, câte 100 lei pe-lună, cu 300 lei rămășiţa din anul trecut, 
2.132 — Despăgubirea scutelnicilor. 

684 — Dela Părintele Gheorghe fostul decasteriot, 
1.058 — Banii primiţi pe întărituri de zapise. | 
2.403 20 In 209 carboave vechi dela d-lui Aga Iorgu Vârnav, din 6.000, ce-i aveă a plăti. 

în Basarabia, datoria mânăstirii care s'au exoflisit. . 
633 — Rămășiţa din 4504, împrumutaţi dela d-lui Banu Mantaca spre punerea, cauzei 

la Divanul Domnesc în pricina cu Miloș, din care s'au primit 15.342 lei, 
33 20 Prisosința Părintelui 'Teofan din cheltuiala drumului la Târgul-Ocnei, când au 

    

adus sare. 

1.100 — Pe pământul dela Capotești şi Purceleşti, după sama Părintelui Gherasim, 
acum econom. 

„* 
1.100 —Pe orânda din Nemţișor. : 4 

50 — Dela Radu Bacleanu apa ce o trage la piuă. 
500 — Pe moara și dijmurile din Nemţișor. 
100 — Dela Rovin din Tg-Neamţu prin Păr. Economu Gherasim. 

25.959 217 Jugăriturile de pe pădurile slobode, 
50 — Pe moara popii Cozmii, început dela 26 Oct, 1843. 

100 — Pe o mutare dela Halăuca prin Păr. Gherasim Economu. 
936 — Banii primiţi pe iernatul oilor ciobăneşti. 

1.345 — Banii primiţi pe dijmuri de lanuri prin Părintele Constandin și Chesăriţă.
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Lei Par, - : 
1.360 30 Banii primiţi pe cele vândute. .. „însă. - Pa : 

Lei Par. nn 

2.507 30 Pe cărţile vândute prin Părintele Vlasie” Ierod. 

2.128 — Pe 266 miei mânăstireşti câte 8 lei mielul. | 

1.900 — Pe 100 berbeci câte 19. lei. Unul, 3 
298 — pe Biepebătrâne. i 
527 — Pe 62 pielcele brumării. su - 

7.360 30 Di ap a , 
5.000 — Primiţi dela Păr. Gherman. din banii: ce: datorește « către mânăetire după sine- 

" tul Sf. Sale. a tata ie o 

  

530.365 -— Face primirile. ă 
219.643 17 Primiţi de desfiinţata decasterie, dela 9 Decomurie 1042 Si pană la 

21 Maiu 1843, mata site că e 
310.721 23 Incă primiţi. dăla at: Maiu' și până lă 30 Decemvrie 1843, 

530.365 — Adică cinci suie troizegi mii trei sute șasezeci şi cinci lei cuprinde 
primirile, precum se arată anume în aceasta după condică. aaa a 

(55) NEONIL ARHIM. și STAREȚ SFINTELOR MÂNĂSTIRI NEAMȚUL și sricvr, (ss.) NAFTA- 
NAIL DUHOVNIC, is.) CHIRIAC 1EROMUNAH; (s.) -Io4s4r“ DUHOVNIC, (s.) “FruiP DUHOVNIC, 
(S.) NECTARIE LOGOFĂT M-RII, (6) “oras DIORIU | SFINTEI MÂNĂSTIRI, (8.) GHENA- 
DIE IEROM. CĂMĂRAȘ. , - pa mmă : 

Rămăşiţile ce mai sunt a se -scoate peranul: 1843, - 
în a Lei par, 

500 — Dela posesorul moşiei. Băloșeșştii, _câștiu Sfatului Diraitrie 1843. 
166.42. Pe orânda dela Ocea, . . 
60 — Dela Chiriac Fasolă pe yelniţa din Vânători, 
11 — Pentru 2 volnici slujbași dela, „Cost. :Sainolu în Trpesti, 

    

197 —12 Fiind rămași a se scoate, - a a _. mi 
"5.000 = La monahul: Glierinăn. i - isi a i E 
me 

„3.5:197, 12 Fao adecă cihâi înii “apte. sute riouăzeci Și șepte lei şi douăsprezese parale. 

  

a a i SAMA 5) 

„ae toate cheltuelile făcute dela 9 Decemvrie 1843: la - mânăstirile 
' Neamţu şi Secul până astăzi, Decemvrie 30, „1643, 

: CHELTUELI. 
_Lei par. , Cc aa i 

15.080 27 Cheltuiala bisericilor . , „ însă: EI NI Sa Ie i 
Lei Par. ” , - - . , 

3.850 — Sau plătit d-lui Ionieă. argintaru pentru lucru: argintăriilor făcute 
la. biserică, bez 2.000 Jei ce. au a se 'da.Păr. Duhovnie. Josaf care 
i-au dat, d-lui în asemenea plată... --.: ! : 

651 25 Pe feluri de -mărunţișuri și hramurile bisericilor de pe. -la metoace. 
şi. 19416.:22-]n cumpărarea a: 450. 0ca ceară și lumânări. sI
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Lei _ Par, 
” 

„1.162 20 S'au plătit clopotarului pe.465 .oca câte 2 lei 20 par. oca pentru 
IN clopotul ce. s'a făcut din nou din materia mânăstirei. 

Lei Par. 15.080 27 
| 

42.506 19 Cheltuiala ţinerii și a imbrăcămintei părinţilor . . . însă: 
1.949 4 Pe 310 coţi mubair, | | A 
8.519 1 Pe 2.697 coţi șăeae, i a 

31 2 Pe 483 coţi şăeac mânăstirese. 
16.426 36 Pe 8.724 coţi noatină, 

969 25 Pe 703 Coţi pânză de cămelauce, | 
9.678 21 Pe 181 topuri câte 51 lei topu şi 1.845 coţi pânză de cămeșă. 
„241 20 Pe 423 coţi, pânză de ţoluri, 
333 4 Pe 2 'oca 16 dr. ibrișin, 
1754 31 Pe găitan pentru haine și cămelauce.! 
342 39 Pe 60 oca 100 dr. aţă pentru haine: 

"258-. 5 Pe 183 coţi căptușeală. ! 
2.414 25 Pe 1795 oca 100 dr. sumane și: cergi de lucra, 
526 — Pe încălțările proistoşilor. i 

"42.506 19 
41.611 9 Curhpărarea băcăliilor pentru sobor, - 
28.351 26 Cumpărarea, peștelui pentru sobor. E 
38.907 8 In cheltuiala metoacelor ce sunt pe socoteala mânăstirii îs însă: 

13.909 — Mitocul 'Timişeştii: : 
+ 6:969 02 Mitocul. Gugea, Polenii și Bălțați. 
- 6.120 11: Mitocul Jâdeștii. . ati 

4.844 36 Mitocul Vânătorii, - o 
2.949 06 Mitocul Drăgăneștii. 

azi 4114 83 Mitoeul Ocea,. 

  

-.. 

  

38.907 8 
829 — Mitocul din Iași, a 

36.942 30 Cumpărarea făcutului şi olata fălcerilor . „ „Însă: 
25.102 — Din 32.802 lei pe 154 stoguri de fân câte 6 stogul bez 200 +; 

„ daţi.arvonă şi trecuţi în sama anului 1842, 
1.600. — Pe 10 stoguri do fân câte, 160 lei stogul dela Cluceriu Costache 

Sainolu. 
301 30 Pe 2 stoguri dela Herșcu Moşcoviei. 

2.119 — Pe 163 fălceri din .Petrecani bez 300 lei plătiţi în anul 1842, Câte 
13 lei unul. 

2.000 — Pe 100 fălceri dela Cluceriu Costache Sainolu câte 20 ) lei unul. 
2.800 — “Părintelui “Grigore Proteiereul ținutului pe un suhat pentru oile mâ- 

năstirii. . 
2420 — Daţi părinţilor ce s'au dus e cu oile peste Dunăre în iarna aveasta 
36.942 30 | 

8.139 — Cheltuiala urmată prin părinţii trimişi în feluri de aseultări. 
11.729 16 Cumpărarea pieilor şi a săului. . . însă: 

2.992 — Cheltuiţi prin decasterie. 
6.035 — Pe 170 piei de bou şi de vacă câte 35 lei 20 pară pielea,
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Lei Par, Lei Par. 

1.500 — Pe 250 miei câte 6 lei mielu, dela c. e. Elenuţa Sturdza. 
1.602 16 Pe lumânări de său şi său curat, carne, grăsime și altele, 

  

18.729 16 
11-177 10 In plata chiriilor, băcăliilor aduse dela Galaţi venite din "Țara de Jos și bez- 

mănu și altele . . însă; 
1.245 06 Cumpărarea băcăliilor aduse dela Galaţi, 

16.507 04 Plata, chiriei adusului cu 174 lei 30 parele lui Herșcu Jidovul chiria 
adusului la 'Timișeşti a 301 mierţe păpuşoi. 

70 — chiria adusului până la margine a steclăriilor cumpărate din Bu- 
covina. 

355 — In 10 3£ s'au plătit jidovilor ce au adus pe Prea, Sf. Arhiereu Sta- 
vropoleos. 

  

18.177 10 
33.436 21 Cheltuiala viilor şi mitoacelor de pe la vii cu ţinerea părinţilor și îmbunătă= 

ţirea ecaretelor . . . însă: 
8.178 35 Viile dela Vișan. 

24.229 — Viile din ara de Jos cu 5.152 lei îmbrăcarea lucrului viilor pe anu 
viitor 1844. 

1.028 26 Cheltuiala viilor dela, Cotnari. 

33.436 21 
7.212-29 Cumpărarea rachiului pentru sobor. . . însă: 

6.000 — Pe 300 vedre rachiu dela d-lui Vornicul Balș câte 20 vedre. 
1.171 1 Pe 77 vedre din Tg.-Neamţului câte 15 lei şi 8 parale vadra. 

41 28 Pe 139 oca hanus pentru rachiu. 
— 

7.212 29 
11.131 30 Cheltuiala mânăstirii Secului prin părintele fostul Egumen . . insă: 

8.448 34 Cheltuiţi prin sama Sfinţiei Sale. 
1.682 36 s'au iertat de către părintele stareţul, 
1.000 — s'au răspuns înainte la camară. 

11.131 30 
4.101 3 Cheltuiţi prin Părintele Chiriac acum Egumen la Secul, 

"9.057 21 Cheltuiala odăii pe fier, oţel, păcură şi lefile vezeteilor și argaţilor din 
odae . . , însă: 
5.198 3 Cheltuiala odăii. 
3.859 18 Lefile vezeteilor și a argaţilor din odăi. 

9.057 21 
813 10 Cheltuiala cancelariei logofeţiei pe hârtie, ceară tare și bulini. 
600 — Lefile argaţilor schitului Vovidenia. 

8487 8 Lefile argaţilor fabricilor, dela herestrei şi dela toate vitele mânăstirii. 
1.616 29 Cheltuiala fabricilor . .. însă: ' 

1.351 5 Fabrica poteapilor. 
255 19 Ciubotăria, 

19 5 Croitoria, 

1.616 29 
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Lei Par. 

17,121 17 Cheltuiala bolniţei din nou. . . însă: 
Lei Par. 

6.102 — Călfia Neculai 
950 — Prin decasterie, 

1.0214 12 Pe 315 hârtii, cuie de draniţă. 

8.448 5 Pe var, năsip, broaște, geamuri de steclă, cărămidă, și altele. 

17.121 17 

64.006 20 In 1803 + daţi d-lui Aga Enuţăi în rescumpărarea moșiei Băloșeşti, 
e ce au fost vândută şi s'au întors iarăș către casă. 

14.214 20 Datoriile plătite făcute în anii trecuţi . . . însă: 
Lei Par. 

3.035 — Pe 19 stoguri fân ce s'au luat dela d-lui Serdarul Dimitriţă Economu 
în iarna trecută 1842. 

6.000 — Pe 306 mierţe popuşoi câte 20 lei mierţa d-sale Cluceriu Sainolu prin 
Păr. Isihie. 

450 — Pe 30 mierţă ovăs câte 15 lei mierţa dela Medelniceriu Petrache Pascal. 
120 — Preutesei Paraschiva pentru o moară după învoeală cu M-re. 
108 10 O datorie a răposatei Serdăresii Arghiroaia. 
337 10 Părintele Teofilact Racliş. 

484 — Pe 121 oea unt de vacă dela Părintele Arhimandrit Nicon. 
3.740 — S'au plătit cusuru sănetului Păr. Arhimandrit Macarie Pricistanu din 

5.450 lei, din anul 1835 Sept, 13. 

14.274 20 

29.100 — Pretenţiile din anii trecuţi . . . însă: 

18.000 — D-sale Anastasă Pogor pentru moșia Tâmpeștii. 
17.100 — D-sale Vasile Turculeţ pentru posesia Tg.-Neamţului, bez 300 E 

ce i sau dat în 1842. 

4.000 — Păr. Arhim. Sava pentru chiliile Sf-Sale. 

29.100 — 
39.113 — Pâne cumpărată pentru sobor . . . însă; 

| 10.000 — Pe 500 mierţă popușoi câte 20 lei mierţa dela d-lui Vornicul Alecu Balș. 
- 19.500 — Pe 1.000 mierţă popuşoi dela Jidovul Herşcu cu câte 19lei 20 par. 

după sama decasteriei, 

8.571 — Pe 300 merţă popuşoi tij dela Jidovul Herșcu după sama decasteriei. 
1.042 — Pe 88 mierţă ovăs, 
  

39.113 — 
3.000 — Pe 30 mii ocă sare dela Sf. Mitropolie. * 

839 28 Meremeturile făcute pe la chilii. 
602 18 Cheltuiala sfințirii prin Păr. Calistrat, 

4.211 14 Milele prin Păr. stareţul pe la părinţi şi la feliuri de feţe. 

154 — Pe făcutul stânjinilor de lemne în păduri. 

5.339 4 Cheltuiala arhondaricului mare pe steclării, tacâmuri de masă şi altele. 

3.500 — D-sale Sărdar D-trache Iconomu în plata vechilicului pe 1 an. 
9.416 19 Măruntele cheltueli in feliuri de trebuinţi a casei. 
4.907 17 Acei trecuţi mai mult în cheltuielile anului trecut 1842 peste venituri, după 

sama, decasteriei întărită de către comitet,
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Lei Par, - 
. 8.980 15 Banii ce prisosese la primirile Păr. Gherman, fostul.decasteriot peste cheltueli cu care s'au încurcat că le are, ———— 

523.927 28 Face cheltuiţi. , ,.. însă: 
210,663 2 Cheltuiţi prin desființata decasteriei dela 9 D-vrie 842 și până la 21 Maiu 843, ” a 
313.264 26 Cheltuiţi acum dela 21 Maiu până la *30“D-vrie 843, - 
523.927 28 Adică cinei sute douăzeci și trei mii nouă sute douăzeci și şapte lei şi douăzeci şi opt parale cuprind toate “cheltuielile precum se arătă anume în această samă după condică.  - i 

Perilipsis. 

530.365 —. Cuprind veniturile. | : 
523.927 28 Cuprind toate cheltuelile. 

"6437 12 Adică şase mii patru - sute. treizeci şi șapte: lei douăsprezece parale priso- sesc banii în camară. a - 
(ss). NEONIL ARHIM:; Şi STAREȚ SF-LOR M-RI NEAMŢU: și SECUL, (ss) NĂFTANAIL DUHO- VNIC, (Ss) CHIRIAC IEROMONAH, (SS) IOASAF DUHOVNIC, (ss) FILIP DUHOVNIC, SS) NECTA- RIE LOGOFĂT M-RII, (S6)- GHERASIM DICHIU' SF. M-RIJ,- (SS) GHENADIE IEROM. CĂMĂ- RAŞ M-RIIL. . a i a 

Al 2-lea Perilipsis. 

Lei Par. | a i | 

530.365 — Veniturile anului 1843. DR 523.927 28 Cheltuelile. ii 
6.437 19 Prisosiţi. 

a 1.000 — Se adaug acei cu greșală scăzuţi din condică de 11.131 lei cheltuiala, M-yei __. -. Secu prin fostul Egumen Isihie, adică acei ce se arătă că s'au răspuns înăinte. 
7.437 12 Prisosiţi, a . Ma , Sama aceasta de venituri şi alte primiri şicheltueli a M-rilor Neamţu și Secu pe anul „trecut 1843, cercetări. duse de către noi, s'au văzut primirile- în sumă -de 530.385 lei, iar cheltuielile cinci sute douăzeci şi trei mii nouă sute douăzeci. și. șapte lei 28 parale, căci 1.000 s'au găsit cu greșală scăzuţi la cheltuieli, precum mai sus se arătă, și fiindcă prisosesc bani în camara M-rei, șapte mii patru .sute treizeci și şapte lei, 12 par., cari se vor trece la încărcări în sama anului următor: 1844, bez rămăşiţa arătată în urmă, sumă de cinci mii șapte sute nouăzeci şi șapte lei, 12 par. Să De aceea pentrucă cheltuelile sau văzut. întrebuințate -cu dovezi și bună economie necovârșitoare peste venituri.  . a . e a Se încredințează cu iscăluturile -noastre și punerea peceţii Sf-tei Mitropolii. Anul 1844 Martiă-3..: i A : aa i (55) MELETIE MITROPOLIT MOLDAVIEI, - 

(Ss) VENIAMIN EPISCOP ROMANULUI. 
:. (45) SOFRONIE EPISCOP. HUŞULUI. 
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IEI | 33 . , az 

>. Bohact din' jurnalul” încheiăt la 12: Maiu: '1944 :de e fericitul întru. pomenire: p. Se: ai; 

bropolit: Meletie, Episcopul de Roman,: Veniamin Roset, și de Huşi, Sofronie, în: upire și 

cu Vornicul Bisericesc pentru regularea dării peoiuirilor de cununie, pentru mitrici, 

pentru condițiile contractelor de „împosesiire și pentru alcătuire sa ar vililor şi vechiililor. 

UL Pentru obșteştile condiţii a contractelor cu. care urmează a se împosesui moșiile 

rnjteopoliei, a episcopiilor și a mânăstirilor pământeşti, așă precum 'D. Vorbicul Avetilor 

Bisericeşti, în puterea $ 1) din art. 7a instruețiilor sale, le-au supus luării aminte a epâr- 

hioţilor, “îndreptândiise și prefăcânduse în unire, se: vor Și publicarisi: diinpreună cu 
moşiile ce urmează a se da prin mezat, potrivit art; 2 dia legiuirea regtilarisirii: averi- 
lor, după lămurirea ce au' voit. eu fiecare pentru. eparhia, : sa. 

IV. Pentru. căutarea pricinilor, de imprejurări și a procesurilor atipgătoare aș. averile 
caselor eparchiilor şi a mânăstirilor „pământești, cerând trebuința a se aleătui ar tri sau 
şi vechili, s'au regulăt a fi: Ei 

Unu vechil șăzătoriu în Iaşi pentru pricinile mitropolii: și: & mânăstirilor. „pământeşti. 
" Unu i&ehil pentru. pricinile de afară a: mitropoliei. . e - 
Anu -vechil pentru: pricinile de afară mânăștirilor,. 
Doui arbitri pentru pricinile mitropoliei şi - ale mânăstirilor. 5 N , 

„.. Doui vechili pentru. eparhiile. Romanului și a Huşului., a 
” Doui Arbitri asemenea. aa 
“Unu vechil în Basarabia, pentri moşiile mitropoliei a episcopiei Huşului şi a mânăstiri- 
lor Bogdăâna-și -Pătigăraţii î 
“Zece de toţi, hotărându-se. pentru drbitri, până la 12, 000 lei pe. an şi: până la 3000 iei, 

pentru vechili, eparhioţii în cuprinderea $ e din art. 6 a legiurii regularisirii averilor, 
vor numi fiecare pe împuterniciţii săi, după care d-lui Vorn. Averilor” Biserjceşti le va da 
împuternioirile şi vechilimelile cuvenite, împlinind totodată și egrutele formnalităţi spre: a fi 
cunoscuţi în căutarea priciniloi și “â procesurilor lucrătoare pe la instanţele competente, 
“date fiindcă 'acuni s'au schinibat -dini clasificația făcută de mai înainte, și prin: urmare în 
anul acesta au rămas mai puţine pricini de căutat, apoi iarăș D).. Vorn.; : Bisericesc rămâne 
-a chibzui și răsplătirea Jor,'a .[i potrivită cu înopuţinarea lucrărilor în următorul, an. 

„ “Spre a sluji de pravăţ în lucrările atingătoare de dispoziţiile mai "sus arătate, potrivit 
“cu principiile legii, şi a, instrucțiilor Vornieiei 'Averilor Bisericeşti, "Sau intheiat acest 

jărnăl' care se va, păstră în arhiva Departamebtului spre! regularizarea cuvenită, 
„(Acest jurnal potrivit cuprinderii- lui se păstrează i în. arhiva, "Departamentului Gultului). 

: EI aaa , e pi Pan NO. 103, 

TIT e ze ae 
    

“Petit itinea vechilului mânăstirii ! Neamţului. Mi Kogălniceanu! 1 
„câtre Impăratul Rusiei. 

: , Fă mai 

„Prau. Tnăițate « şi „prea „Puilernăce  mpurai. pa ri ă 

  

E: 

    

'a6 AI se bucură din învechite tirapuri: de binofcătoarea şi muusta protecţie 
a Pravoslavnicilor Autocraţi ai Rusiei. i iti 
“Această mânăstire este 'sfânta îânăstire Neaniţăl: şi Secul. Recuiiăscă- 

'toaie 'de asemenea mărinirnoasă apărare, falnică''de' ase vedea sub un'ase- 
A a ie Ji 
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menea puternic scut, ea pururea sau silit de a se arătă vrednică de îm- părăteasca îngrijire şi binefacere prin: râvna, credința, slujbele şi rugile 
sale de zi și de noapte către Părintele cel de sus, spre a păstră şi a întări 
puterea și slava împarătească și a Impărăţiei. 

Maiestatea Voastră, credincioasă evlavioaselor sentimente a pururea ferici- 
ților întru pomenire şi glorioși procatohi, waţi îndurat asemenea a aruncă 
asupra acestei mânăstiri o ochire binevoitoare, şi stareţul cu soborul sunt 
pătrunși de cea mai vie și respectuoasă recunoștință pentru un asemenea 
împărătesc har, de care în mai multe rânduri au venit vederate dovezi şi 
mai ales în timpul cel mai de pe urmă a ocârmuirii provizorii Rosieneşti. 

In vremea de faţă însă, mânăstirea se vede expusă la o cumplită probă, 
nouri deși s'au adunat asupra orizontului său şi fulgeri de mânie ameninţă 
dintro parte foarte apropiată. 

Singura sa mântuire, singurul său liman este năzuirea acelui Prea Pu- 
ternic Monarh, apărătorul Pravoslaviei, acel a căruia inimă generoasă bate 
pentru orice suferință în biserica lui Hristos. | 

Maiestatea Voastră! Ar fi a abuză de Prea scumpele minute a, Maiestăţii 
Voastre menite de Dumnezeu de a face fericirea atâtor milioane de suflete, 
dacă chiar în scurt Vă aş arătă toate asupririle, toate durerile, toate în- 
spăimântările la cari Mânăstirea Neamţului este expusă din partea Domni- 
torului de astăzi a Moldovei. 

Mă voi fhărgini a declară Maiestăţii Voastre că această vrednică de toată 
cinstea Lavră este în primejdie de a se vedeă chiar desființată; ea care este 
fondată de bine credincioşii Domni vechi ai Moldovei și apărată de Prea 
Puternicii Monarhi ai Rusiei, 

Veacuri întregi s'au urmat frumoasa sa misie de a se rugă pentru făcă- 
torii săi de bine, de a ajutoră acei neputincioşi, de a hrăni pe cei lipsiţi, 
de a fi în sfârşit un azil deschis pentru orice lipsă, pentru orice dureri, 
pentru orice neputinţă trupească şi sufletească. + 

Luminarea Sa Beizadeă Grigorie Sturdza ajutat de poruncile în scris a 
părintelui său, prin milă și înspăimântări au luat dela Mânăstirea Neamţului 
nu mai puțin decât optsprezece moșii în posesie fără nici o formalitate, 
precum mai pe larg se arată în memoriul No. 1, pre care întru tot plecat îndrăznesc a-l alătură pe lângă această a mea jalbă. 

Indată ce împărătescul Comisar al Maiestăţii Voastre, Excelenţa Sa Generalul Duhamel au venit în Moldova, şi văzând în sosirea Excelenţii Sale raze de nă- 
dejde și mântuire, ca un deplin și înadins împuternicit vechil al mânăstirii mam adresat către Excelenţa Sa, cerându-i în numele Maiestăţii Voastre apărarea 
şi punerea la cale pentru încredințătoarea mea mânăstire, de vreme ce dela 
Domnul, cu toate stăruinţile stareţului și ale mele nu am putut: dobândi 
nici o dreptate.
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De aici s'au pornit cea mai groaznică prigonire atât asupra. stareţului, prea cuviosul părinte arhimandrit Neonil, cât și asupra soborului și asu- pra mea, care nu eram decât un împlinitor a poruncilor date mie de către mânăstire. 
Eu clevetit cu felurite şi închipuite vinuiri, din care nici una nu se poate dovedi, m'am văzut fără nici o judecată sau înainte cercetare osândit de a fi închis într'o aspră închisoare. 
lar stareţul și cu tot soborul sau văzut expuși la tot felul de nevred- nice maltrataţii; nu este intrigă, nu este amenințare, nu este batjocură cari nu le-au făcut, spre a sili pe mânăstire de a desființă jăluirile pornite, și prin urmare a se lăsă lui Beizadă Grigore aceste moşii, adică, între alte * euvinie, a se face soborului o pagubă de mai mult de patruzeci de mii de galbeni. | , 
Nebuneasca îndrăzneală! au mers până acolo încât. de către trimisul Inăl- țimii Sale, episcopul Meletie Stavropoleos, s'au făcut mânăstirii chiar o ne- legiuire, pentrucă au făcut un Te-Deum pentru păstrarea și îndelungarea sănătăţii Maiestăţii Voastre și Augustei Voastre Familii! 
Fapta este prea adevărată și cu netăgăduită dovadă; îndrăznesc a supune Maiestăţii Voastre sub No. 2 chiar jăluirea ce întru aceasta starețul au adresat general consulatului Maiestăţii Voastre din Principat. 
Cu toate aceste protestaţii, prigonirile nu au încetat nici astăzi, şi mâ- năstirea lovită în cei dintâi a ei slujbași, jignită în drepturile sale, cuprinse în legile organice a țerii, se aşteaptă din zi în zi de a-și vedea desființarea sa. Intr'o asemenea jalnică stare a cei dintâi lavre a Moldovei, eu, carele am fugit din ţară, mă pot: bucură de o mai mare libertate, mă folosesc de dânsa, pentru ca în numele încredințătorului său stareţ şi sobor, întru tot plecat să mă adresez deadreptul la Puternicul Pristol a Maiestăţii Voastre, de a va arătă împilarea nepilduită ce se face unei mânăstiri ocrotite de Maiestatea Voastră. 

” Faptele cari în scurt le supun Maiestăţii Voastre sunt cunoscute prea deplin Excelenţii Sale generalului Duhamel, carele, chiar la faţa locului, prin Domnul Giers, primul secretar al consulatului rusese din lași sau încre- dinţat de cuprinderea adevărului; ele nu sunt 'mai puţin cunoscute și de consulaturile Maiestăţii Voastre din lași și din București, cari au îndestule jăluiri din partea stareţului și din partea mea. 
Un singur dar cuvânt generos rostit de Maiestatea Voastră ar fi deajuns să puie o stavilă ucestei cumplite apăsări, spre a aduce alinare şi mângâiere în inimile înspăimântatului stareț și sobor, spre a le însuflă încrederea în mai fericit viitor, spre a face în sfârşit ca acest dumnezeesc lăcaș văzân- du-se mântuit de către Maiestatea Voastră, să îndoească dacă este cu pu: 
Analele A. R—Tom. XXX11.— Memoriile Sec. Istorice, 

5
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tință lierbintele şi necontenitele sale rugi pentru fericirea, puterea şi slava | 
Împăratului şi a Impărăţiei. 

A Impărăteștii Voastre Maiestăţi întru tot plecat şi respectuoasă slugă, 
obștescul şi deplin împuternicit vechil a sf. mânăstiri Neamţul și Secul 
din Moldova. 

(subscris) MAIOR M. KOGĂLNICEANU. 
(Comunicat de arhiereul Narcis Creţulescu, controlat cu alte copii). 

IV. 

SAMA 

de toate venturile şi cheltuielile sf. mânăstiri Neamţu şi 
Secu pe anul 1853. 

    Lei Par. Lei Par. Incărcările. 

462.316 16 Venitul moșiilor împosesiete . . . însă: 
97.200 — Munţii pe un an până la 1855 Aprilie. 
61.884 — Săbăoanii pe un an până la 1855 Aprilie. 
34.052 16 Brăteştii pe un an până la 1855 Aprilie. 
81.000 — 'Târgu-Neamţului-Răuceştii 1855 Aprilie. 
21.600 — 'Târpeștii pe un an până la 1855 Aprilie, 
13.640 16 Jaleştii pe un an până la 1855 Aprilie. 
19.980 — Volintireştii pe un an până la 1856 Aprilie. 
23.458 — Davidenii pe un an până la 1855 Aprilie. 
10.300 — Durăștii pe un an până la 1855 Aprilie. 
5.540 16 Pleșeștii pe un an până la 1856 Aprilie. 

„11.178 — Seoposenii pe un an până la 1855 Aprilie. 
6.501 — Tâmpeștii pe un an până la 1856 Aprilie, 
1.998 — Năneștii pe un an până la 1856 Aprilie. 
5.698 — Ciofreștii pe un an până la 1856 Aprilie. 
39.944 32 Piscul și Hârseștii până la 1856 Aprilie. 

"6.836 16 Bălușeştii pe un an până la 1855 Aprilie. 
21.600 — Orteştii pe un an până la 1856 Aprilie. - 

405 — Parte din Crăești, ţinutul Romanului, 1856 Aprilie. 

462.316 16 
88.560 — Venitul moșiilor din Basarabia după sama Părintelui Gherasim . . . însă: 

30.000 — Cotova cu Burdujenii pe un an până la 1858 Aprilie, 
10.920 — Visoca și Cricicăuţii din 2 câștiuri până la 1860 Aprilie. 
1.920 — Valea Rusului până la 1858 Aprilie. 

11.220 — Nemţenii pe un an până la 1858 Aprilie, 
6.600 — Vlădenii pe un an până la 1858 Aprilie, 
5.700 — Şoleanii, câștiul Sf. Dimitrie până la 1858 Aprilie. | 

16.500 — Vatra Iazului pe un an până la 1858 Aprilie, | o. 
88.860 —



109 CONELICEUL DINTRE GUVERNUL MOLDUVEI ȘI MÂNĂSTIREA NEAMȚULUI, 1. 67 
  

Lei Par, 

157.143 39 Venitul adunat în bani dela moşiile lasate în gospodărească căutare a. casei, 
vezi producturile întrebuințate la mânăstire, pentru care urmează osebit ex- 
tract lămuriţoriu după sămile părinţilor dichii ; însă: 
Lei Par, 

-3.65U -- Dela Nemţişor orânda pe un an, 
17.302 — Dela Mitocul Vânătorii. 

3.586 — Dela Mitocul Ocea, 
3.670 — Dela Mitocul Blebea. 
3.378 — Dela, Mitocul moșiei Oșlobenii. 

4.540 10 Dela Mitocul Drăgănești. 
10.640 15 Dela Mitoc Timișeștii, Preuţeștii şi i Buzaţii. 
2.731 14 Dela moșia Jâdeşiii. 

999 — Dela Ţolicea pe Suhat, 
3.972 25 Dela moșia Gugea și Bălțaţii, 

13.573 25 Dela moșia Epurenii. 
11.104 8 Dela moșia Mogoșeştii cu 200 Podul de pe Seret. 
19.870 — Dela moșia schitului Lipova. 

740 — Dela moşia Jâgorenii, ţinutul Vasluiului. 
13.656 14 Dela moșia schitului Orgoeștii. 
3.200  Dela mitoacele Țifeştii, Varnița şi dela Furceni. 

39.929 38 Jugăriturile dela pădurile slobode pe lemnul picat pe jos. Adică: 
28.202 — Prin păr. stariţ Neonil ; adică 

217.000 — Dela Sfinţia Sa. 
1.202 — Cela păr. Nechifor ieromonah, insp. dela spital. 

28.202 — | 
4.080 38 Prin păr. Gherontie dela Brătești. 
1.147 — Dela Varnița și Furceni din Țara de jos. 

157.143 39 39.929 39 

39.312 15 Venitul dughenilor și altor acareturi, însă: 
„20. 344 — Chiria dughenilor și a Jocurilor din lași după sama părintelui Ni- 

candru . . . adică: 
2.627 — Pe dughenile de pe Podu Vechiu, dela, Păr Vlădica Mardarie, 

17.117 — Prin părintele Nicandru. . , adică: 
2.150 — Dela Vasile Dabaja câştiul Sf. Gheorghe dughe- 

nile din târgul Cucului. 
1.665 — In 45 £ dela Haim Olariu nou chirigiu din câş- 

tul Sf. Dimitrie. 

1.332 — In 36 + dela “Arman Bărbier pentru dughiană. 
1.295 — In 35 ++ dela Const. Poghircă pentru dughiană. 
34178 — In 95 4£ dela Copol Jădov pe crâşma și odăile 

i de pe Podu Vechiu. 
1.036 -- In 28 4$ dela Nicolae Mindirigiu Arman pe o 

dughiană. 
518 — In 14 + dela Capere Liţa câștiul Sf. Gheorghe. 
396 — În 9 £ 63 lei tij din câstiul Sf. Dimitrie, 
117 — In 21 $£ dela Jâdovu Herşcu Roscher pe o du- 

ghiană. 
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Lei Par. 

1.258 — Dela Grigore Vinter lăcătuș din Târgu de Sus. 
1.036 — In 28 ++ pe odăile de sus de pe Podu Vechiu, 

până la Sf. Dimitrie. . . 
481 — In 13 Î$ din 31 pe odăile de sus dela cinovnicii 

departamentului. : 
255 — Din banii embaticurilor. 

Ă 2.040 — Din rămășiţile anului trecut 1852. Lei Par. i 

20.344 — 17.717 — E 

3.078 20 Tij din chiria dughenilor din Eși cari sunt rămășiță. 
9.317 — Chiria dughenilor din Târgul-Neamţului . . . adică: 

1.500 Pe dughiana cu două rânduri din Uliţa Mare, 
1.220 — Pe 4 dughene a schitului Vovidenia. 
1.850 — Pe casele în care șăde d-lui colonelul Mihaiu Kogălniceanu. 
200 — Pe o dughiană prin părintele Timoftei camaraș, 

3.747 — Chiria Spiţeriei din Târgu-Neamţului. 
800 — Pe moara din luncă a răpos. păr. Varnava Gheorghiu. 

9.317 — 
1.766 15 Chiria dughenii din Botoșani pe un an. 
4.659 20 Chiria dughenilor și a odăilor din Roman . . . adică: - 

2.107 — Câștul Sf. Gheorghi. . . însă: 

1.147 — Pe 5 dugheni și 5 odăi. 
960 — Pe 4 dugheni. 

2.107 — 
2,552 20 Câştul L-iu de Sf. Dimitrie. . . adică: 

1.406 — In 38 :Hpe patru dughene. 
1.146 20 Pe cinci dughene. 

2.552 20 

  

      

4.659 20 
147 — Embaticurile locurilor osebit de acele din orașul Eșii care s'au tre- 

cut la un loc cu câștiurile dughenilor. ... adică: 
110 — Pe locul din Bacău după sama păr. Nifon. 
31 — Pe dughiana din Târgu-Frumos. - 
— 

147 — > 

  

39,312 15 
4.810 — Chiria magazalei din Galaţi pe anul acesta 1853, 
3.392 — Dela Visterie din despăgubirea, scutelnicilor şi pensia . . . însă: 

2.132 — Despăgubirea seutelnicilor pe un an. 
1.200 — Pensia cuvenită mânăstirii pe uu an. 

3.332 — 
68.318 17 Milile. . . însă: | 

51.101 — Prin răposatul părintele stareţul Neonil. 
17.217 17 Adunați la praznicile mânăstirilor, adică: 

15.863 17 La sf. mânăstire Neamţu de Inălţare, 
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Lei Par- 

113 — Prin părintele egumenul schitului Vovidenie după samă, 
581 — Prin părintele egumenul sf. mânăstiri Secului. cn 

17.217 97 ” 

68.318 17 
Lei Par. . 

1.000 — Din veniturile mânăstirii Mogoșești. 
61.561 — Osebite primiri. . . însă: 

14.372 15 Prin cărţile vândute din Bibliotecă prin păr. Teodosie Ierom. 
10.234 20 Pe oile, berbecii și mieii vânduți după condică, adică: 

3.603 20 Pe 301 oi bolnave. . „adică: 
2.516 — Pe 214 oi a mânăstirii Neamţu însă : 

1.876 — Pe 134 oi a câte 14 lei. 
640 — Pe 80 oi a câte 8 iei. 

2.516 — — 214 | 
1.087 20 Pe 87 oi a mânăstirii Secului câte 12 lei 20 par. 

  

3.603 20 
2.965 — Pe 102 berbeci. . . adică; 

2.530 — Pe 87 berbeci a mânăstirii Neamţului, adică : 
2.320 — Pe 80 berbeci câte 30 lei. 
210 — Pe 7 berbeci câte 29 lei, 

  

25302 "87 
435 — Pe 15 berbeci ai mânăstirii Secului câte 29 lei. 

  

2.965 — 
3.666 — Pe 312 miei câte 11 lei 30 parale adică: 

2.361 30 Pe 201 miei. ai mânăstirii Secului. 
1.304 10 Pe 111 miei ai mânăstirii Neamţului. 

3.666 — 312 | 
„10.234 20 

430 —. Dela d-lui paharnicu Alexandra Constantinescu, posesorul moşiei 
Târpeştii ce s'au indatorat în anu! 1850 a da după contract pentru 
căutarea, celor trebuitoare la biserica de pe moșie și cari s'au 
primit acum, 

4.172 — Pe 345 pielcele brumării și negre-adică : 
2.652 — Pe 172 brumării însă: 

1.500 — Pe 100 pielctle câte 15 lei. 
1.151 — Pe 172 pielcele câte 16 lei. 

2.652 — 172 
1.520 — Pe 173 pielcele negre adică: 

1.190 — Pe 140 pielcele câte 8 lei. 
330 —. Pe 33 pielcele câte 10 lei. 

1.520 — 173 

  

  

  

- 418 —
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Lei Par. 

5.769 27 Pe iernatul oilor ciobăneșşti dintre oile mânăstirilor Neamţu și Secu 

.. însă: 
3,651 13 Dela, ciobanii Neamţului, 
2.114 14 Dela ciobanii Secului. 

5.769 27 | 
136 — Prin părintele egumenul Secului după sama Sf. sale. 

3.676 — Pe 19 stoguri fân vechiu vândut, 
206 — Pe locurile și livezile dela pomete. 
152 20 Pe niște piatră dela Leferman Neamţu, 

4.193 25 Vânzarea vitelor bătrâne la iarmarocul Fălticeni prin păr. Eteona. 

1.000 — Prin suhatul din zăvoiu dela Brătești prin părintele Gerontie. 

2.122 67 Dela locuitorii dela munte din datoria fostului posesor d-lui aga 
Dimitrie Stan. 

15,095 30 Pe 7.187 vedre vin vândut după sămile părinţilor dichii adică: 
3.672,— Pe 920 vedre de vin de Cotnar, însă: 

2.656 — Pe 664 vedre vin nou câte 4 lei vadra. 
1.018 — Pe 252 vedre vin vechiu, adică: 

720 — Pe 192 vedre câte 3 lei 30 parale. 
296 — Pe 66 vedre câte 4 lei 25 parale. 

1016 — 256 

3.612 — 

3.449 30 Pe 2.763 vedre vin din Ţara de Jos, adică: , 

1.280 10 Pe 731 vedre câte 1 leu 30 parale. 
1.811 — Pe 1015 vedre în feluri de preţuri. | 
83î — Pe 478 vedre 3 oca câte 1 leu 25 parale. 

680 20 Pe 272 vedre două oca, vin câte 2 lei 20 par. 
540 — Pe 180 vedre câte 3 lei. 
301 — Pe 86 vedre câte 3 lei 20 parale. 

5.449 30 2763 
5.974 — Pe 3248 vedre din viile Vișanul, adică: 

3.315 — Pe 2400 vedre câte 2 lei 30 parale. 
2.214 —- Pe 738 vedre câte 3 lei. 
385 — Pe 110 veire câte 3 lei. 

3974 — 3948 

  

  

15.095 30 

Lei Par. 61.561 4 

886.854 11 Suma. 

290.667 19 Rămășiţuri şi prisosuri in cămara mânăstirii, însă: 

211.421 16 In rămășiţuri pe la osebite feţe. 
19.247 3 Faţă în cămara mânăstirii la 1 Ghenarie 1853. 

290.667 19 

13.893 20 In 375 £ poli primiţi dela d-lui banu Gheorghe 'Purbure, depozit pentru po- 
sesia moșiei Orţeștii, cari vor sta până la protejmia contractului, adică la 1854 
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Aprilie 23 și până la 1856 iarăș April 23, rămânând a plăti câte 751 H pe 
fieștecare an. ” 

Lei Par 

1.491.215 10 Adică un milon una sută nouăzeci și una de mii două sute cincisprezece lei 
10 parale fac toaţe veniturile pe anul acesta una mie opt sute cincizeci şi trei. 
_ SS) NAFTANAIL, ARHIMANDRIT ŞI STAREȚ SF. MÂNĂSTIRI NEAMȚU-SECU; TEODOSIE 
IEROMONAH, EGUMENUL SECULUI; KIRIAC IEROSHIMONAH ; TEOFAN IEROMONAH, LOGO- 
FĂTUL MÂNĂSTIRII ; TEODOSIE, DUHOVNIC; SAVA, DUHOVNIC; GHENADIE DUHOVNIC, CĂ- 
MĂRAŞ; IEREMIA, ECONOMU MÂNĂSTIRII ; IEROFTEI, DUHOVNIG. 

Toate cheltuelile sfintei mânăstiri Neamţu şi Secul urmate 
pe anul 1853. 

Lei Par. Lei Par. | Scăderile. 

22.282 19 Cheltueala sfintelor biserici. . . însă 
8.448 15 Pentru bisericile din sobor; adecă: 

4.944 25 Pe materie pentru veșminte; adică: 

2.656 — Pe 256 coţi adamască. 
1.197 — Pe 171 coţi mătăsării. 

1.091 25 Pe feliuri de materii. 

4.944. 25 
1.099 8 Pe 58 ocă 50 dramuri lumânări de ceară albă. 
1.904 22 Pe feliuri de meremeturi după condica șnuruită. 
me . 

8.448 15 . | 
"4.569 20 Bisericile dela spitalul din Târgu-Neamţului, adică: 

1.480. — In 40 H; pentru 1 aer. 
1.250 — Lefile preoţilor şi a diaconilor. 
559 20 Prefacerea policandrului. 
220 — Pe feliuri de mărunţişuri. 

1.060 — Cheltuiţi asupra, facerii bisericii cu hramul Sf. Lazăr. 

4.569 20 
5.342 35 Cheltuiţi cu imbunătăţirile bisericilor dela mitoacele m-rii după să- . 

mile părinţilor dichii, adică : 
1-16? 13 Pe sfeșnicul de alamă pentru biserica din Galaţi și un 

clopot la, biserica, dela, Nicorești. 
396 7 Bisericile dela moșia Timișeștii. 

3,010 — Biserica dela, Oșlobeni, 
485 — Biserica dela via Cotnatii. 
284 15 Biserica dela moşia Ocea. 

5.342 35 

984 — Biserica dela "Țara de jos Nicoreștii și Varnița. 
414 -— Biserica dela moșia Mogoșești. 

„320 — Biserica, dela moșia Epurenii. 
91 39 Biserica, dela moşia Blebea. 

2.111 30 Cheltueala asupra facerii bisericii din nou și cheltueala osebilei 
„ Biserici din Vânători. . „ . 

      

22.282 19



  

Ț9 RADU ROSETTI 712 

Tei Par. 

"46.857 2 Cheltueala imbrăcămintei părinţilor, însă: 
Lei Par. 

1.468 — Pe 207 coţi muhair. 

667 07 Pe 141 coţi șăiac cu 329 coţi de învălit, la piuă. . 
5.059 25 Pe 2.521 coţi noatină. 

112 — Pe 1 mantă ce s'a dat păr. Gherasim peste Prut și s'a plătit de că- 
tre camară; ” 

3.039 37 Pe 1.137 coţi postav, plata pentru lucru și leafa calfelor după tocmala. 
1.925 — Pe 101 perechi meșini de miel ce s'a cumpărat pentru sobor. 

13.706 — Pe pânze americă și leşască pentru cămeși şi groase pentru țo- 
“Iuri. . . adică: 
9.361 — Pe 275 bucăţi americă, 
3.542 — Pe 61 topuri leșască, 
803 — Pe 10 topuri 378 coţi groase pentru ţoluri la hamb. merii 

13.706 — : 
1.077 30 Pe materia, pentru cămelauce și mantii adică : 

675 — Pe 270 coţi materie de cămelauce, 
102 20 Pe 41 coți pânză de manti. . 
300 10 Pe shime și chingi de meius și alte mărunţușuri după 

condică. 

1.077 30 
344. 5 Pe 21 coţi şi 4 bucăţi materie pentru căptușele. 

2.219 20 Pe 154 dramuri găitan de mătasă şi 562 bucăți brașov şiret prost. 
7517 30 Pe 60 ocă 300 dramuri aţă de lână pentru haine și de cămeși adică: 

401 10 Pe 29 ocă 200 dramuri pentru cămeşi. 
248 20 Pe 17 ocă 300 dramuri de lână la haine. 
108 — Pe 13 ocă 200 dramuri leșască. 

157 30 60 300 
2.248 20 Pe 1.647 ocă, 142 dramuri lână lucrată sucman, adică: 

2.156 — Pe 1.462 ocă 150 dramuri sucmane. 
92 20 Pe 185 ocă în cergi şi pâsle, 

2.248 20 1.647 
14 231 28 Cumpărarea pieilor și plata lucrului pe încălțările părinților proies= 

toși. . . adică: 
13.382 20 Pe 177 piei de bou și de vaci 23, 

819 08 Plata lucrului pentru încălțări, însă. 
440 — Pe scumpie. 

409 08 Lucrul încălțărilor. 

849 08 

  

14.231 28 
86.575 32 Cheltueala mesei pentru indestularea soborului, a musafirilor și a meselor ce se fac la praznicile m-rii și cu bolniţa bătrânilor, 

141.478 10 Cumpărarea băcăliilor după osebită condică şi sămile părintelui 
Ilarion . . „însă: - 

15.614 5 Pe 2.448 ocă untdelemn și oloiu adică:
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Lei Par... e 

14.313 8 Pe ocă 2.044 ocă untdelemn. 
1.300 37 Pe ocă 404 oloiu. 

15.614 5 2.448 
6.090 30 Pe 3.035 ocă orez. 

„5.992 6 » 2.923 » 300 dramuri masline. 
3434 5 » 330 » zahar, 
10.347 4 » băcălia cumpărată până s'a adus dela Galaţi. 

41.478 10 
34.801 24 Cumpărarea peștelui după condică. . . adică: 

33.049 9 Pe 13.054 ocă 300 dramuri de peşte sărat, 
1.752 15 Pe 431 ocă 250 dramuri peşte proaspăt. 

34.801 24 13.486 150 
10.295 38 Pe 33 vite cumpărate şi tăiete de praznicele m-rii și în arhondaric, 

adică : : 
5,249 — Pe 33 vite cumpărate. 
4.260 8 Pe 5012 ocă carne de vacă. 
644 — Pe 180 ocă untdelemn. 
142 30 Pe alte mărunţușuri după condică, 

10,295 38 
"86.575 32 

Lei Pay. 

51.163 10 Cheltuelile sf. mânăstiri Secului și schiturile, însă. 
16.048 02 mânăstirea Secu cu ţinerea în bună stare a bisericilor și cu imbu- 

, nătăţirile făcute în meremeturi după sama păr. egumenul, 
3.971 31 Schitul Vovidenia asemenea după sama păr. egumen. 

15.951 24 Schitul Lipova cu ţinerea părinţilor şi în bună stare a bisericilor, 
în lucrarea moșiei afară de boierescul locuitorilor de pe moșii. 

15.791 33 Schitul Orgoeștii asemenea cu ţinerea, Sf. biserici și cu părinţi ascul- 
tători, lefile slugilor și îmbunătățirile ce s'au făcut arătate 
anume în sama părintelui egumenul. 

117.643 — Cheltueala metoacelor dela care se îndestulează m-rea cu producturile ţrebui- 
toare după semile părinţilor dichii. Insă : 

11.804 20 Vânătorii, Petrieanii şi Măneştii. 
6,900 03 Mitocul Ocea cu îmbunătățirile şi în lucrul moșiei; afară de boierescul 

locuitorilor de pe moșie şi lefile argaţilor, osebit de 284 lei, 15 
parale trecuţi la biserici. : 

1.032 03 Mitocul Oșlobenii cu îmbunătățirile făcute și alte casnice cheltueli, 
osebit de 3.010 lei asupra facerii din nou a bisericii cari s'au 
trecut la biserici. ! | 

"42147 22 Mitocul Blebe cu îmbunătățirile făcute şi cu ținerea părinţilor ascul- 
tători şi în casnice cheltueli, osebit de 91 lei 39 parale cari sunt 
trecuţi la cheltueala bisericilor, 

5.034 35 Drăgăneștii cu Poiana Prisecii, cheltuiţi parte în lucrul moșiei şi cu 
ţinerea părinţilor ascultători, lefile argaţilor și plugari, osebiţ 
de 252 lei cheltueala bisericii trecută la, bisericii. 
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Lei Par. . 
11.470 25 Timișești Preuţeştii şi Buzaţii, cu îmbunătățirile făcute parte în lu- 

crul moșiei, afară de .boierescul locuitorilor de pe moșie și cu 
ţinerea părinţilor ascultători și cu musafirii drumeţi şi în alte 
casnice cheltueli, osebit de 396 lei 20 parale cari s'au trecut 
la biserici. | 

8.364 27 Mitocul Jideștii, cheltuiţi în lucrarea moșiei, fiind moşia fără de locui- 
tori, cu îmbunătățirile făcute, lefile argaţilor şi plugarilor. 

15.086 16 Gugea şi Bălțați, parte in lucrul moşiei fiind moșia cu număr 
mic. de locuitori şi cu ţinerea, părinţilor ascultători, în lefile ar- 
&aţilor și cheltueala cu musafirii drumeţi. 

11.460 10 Mitocul Epurenii, cu ţinerea, părinţilor ascultători, îmbunătăţirea aca- 
returilor și meremeturile făcute şi în lucrarea, moșiei, afară de 
boierescul locuitorilor de pe moșii, osebit de 320 lei în cheltueala 
bisericii, cari s'au trecut la biserici. 

10.873 38 Mitocul moșiei Mogoşeștii, cheltuiţi cu mitocul și ținerea părinţilor 
ascultători și lefile argaţilor, osebit de 414 lei cari s'au trecut 
la biserici. 

21.548 26 Mitocul dela viile Țifeşti cu celelalte mitoace, Nicorești, Varnița și 
Furcenii, cu îmbunătățirile făcute și cu ţinerea părinților ascul- 
tători, osebit de 17.090 lai,:32 parale în lucrarea, viilor, cu 900 lei 
daţi în arvonire asupra îmbrăcării lucrului viilor pe anul viitor 
1854 și 984 lei în cheltueala bisericilor, cari s'au trecut la biserici, 5.527 1 Mitocul viei Cotnarii, cu ținerea părinţilor ascultători, lefile argaţilor 
și cu îmbunătățirile ce s'au făcut, osebit de 8.998 lei 5 parale 
în lucrul viilor, cari s'au. trecut la vii, precum şi 4851 lei la 
cheltueala bisericilor. . 

2.705 20 Mitocul dela viile Vişanul, cu ținerea părinţilor ascultători, lefile ar- 
gaţilor și în alte meremeturi și casnice cheltueli. 

1.616 34 Cheltueala Mitocului din capitala Eșii. ! 
117.643 — 

1.780, 9 Pe 148 merţă, 1 dimerlie ovăs cumpărat pentru odaia mânăstirii. 
962 — In 26 +£ pe locul părintelui Ghervasie croitorul din Tg.-Neamţului. 

80.303 14 Pentru îmbunătățirile din nou, meremeturi și plata la meșteri, însă: 
52,199 — D-sale colonelului Mihaiu Kogălniceanu, adică: 

52.059 — In 1407 ++ plata caselor răposatului Costachi Tomazichi 
ce Je-au cumpărat mânăstirea pentru mitoc în Eși. 

140 — Pentru scoaterea hrisovului Gospod să aducă apă la ciş- 
meaua din ogradă. 

52.799 — 
1.936 — Plata pavelelar pe la dughenile mânăstirii după sama păr. Nicandru. 
2.317 20 Asupra a feliuri de îmbunătăţiri arătate anume în condică. 

23.250 34 Cheltuiţi asupra, meremeturilor, adică: 
10.933 — Meremetul caselor cumpărate dela Tomaziche din 14.480 lei. 
4.312 10 Meremuturi obștești în mânăstire după sama păr. econom. 
3.598 10 Meremeturi făcute după sama păr. Nicandru. 

1.980 30 La dugheni din Eși. 
1.617_20 La mitocul din Eși. 

3.598 10 
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Lei Par. 

1.385 20 Pe 815 ocă tablă de fier pentru mânăstire. 
3.021 34 Asupra a feluri de meremeturi arătate anume în con- 

dica șnuruită, 
————— 
23.250 34 

  

Lei Par. , 

178.117 3 Cheltuiţi cu spitalul din Târgu-Neamţului, însă: 
46.957 23 Cheltuiţi după sama părintelui Nichifor ieromonah, inspectorul cu 

“bolnavii și în plata lefilor slugilor dela, spital. 
3.656 — Osebite cheltueli după condica șnuruită. ! 

21.503 20 Plata meșterilor tocmiţi pentru zidirea, bisericii Sf. Lazăr, însă; 
23.600 — Lui Orban, calfa de pietrari, 
3.903 20 Lui Leferman, calfa de stolerie. 

217.503 20 

78.117 03 | a 
1.931 20 Cheltuiţi pentru școala publică din Târgu-Neamţului, însă: 

1.353 — Pe 542 suhuri piatră la acoperemântul zidirii, 
576 20 In osebite cumpărări și plăţi. 

1.931 20 
59.477 25 Cheltueala, viilor, chiria adusului vinului, “plata vaselor și cumpărarea ra- 

chiului, însă: , | 
17.090 32 Viile din Ţara de jos cu celelalte ogrăzi, adică: 

16.190 32 In lucrul viilor pe anul acesta; însă: 
5.831 — Lucrul a 122 pogoane vie. . 
4.318 20 Pe cercuri și haragi, 
3,225 12 Culesul viilor. 

2.816 — In cumpărarea vaselor nouă și prefăcutul acelor 
vechi. 

  

16.190 32 E 
900 — Daţi în arvonirea lucrului. pe anul viitor 1854, 

17.090 32 - 
8.298 5 Viile Cotnari cu celelalte ogrăzi cu 332 lei embaticul viilor pe anul 

acesta, osebit de 5.527 lei 1 pară întrebuințaţi în cheltueala mi- 
tocului și îmbunătățirile acareturilor. 

7.905 — Viile dela Vişan cu 655 lei embaticul viilor, osebit de 2.705 lei 20 
parale întrebuințaţi în cheltueala mitocului. 

1.000 — Via dela Brătești prin părintele Gherontie, adică: 
800 — In lucrul viei din Brătești, 

200 — Pe 8 poloboace făcute la Lipova. 

1.000 — 
23233.20 Chiria, adusului a 20.839 vedre 2 oca vin din Tara de jos, Cotnarii» 

Vișani și Brătești, adică : 

22.102 05 Pe 14.482 vedre 4 ocă cu plată de chirie, și 
6.356 > 8 » vin adus cu carele mânăstirii, 

20.839 vedre 2 ocă 
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Lei Par. 

531 15 Plata brudinilor pe la poduri şi eheltueala, părinţilor trimişi. 
163 38 Osebite chirii ce s'a mai plătit după condică. 

1.786 10 Pe rachiu și rom cumpărat, adică: 
1.171 20 Pe 58 vedre 5 ocă 200 dramuri rachiu, 
411 — Pe 85 ocă 250 dramuri rom. 
143 30 Pe vanilie pentru vutcă, 

1.786 10 

59.477 25 
Lei Par. - 

9.830 35 Cheltueala fabricilor, însă : 
8.868 35 Fabrica de postav, adică: 

1.803 25 Lui Şiver maistru, în cumpărarea cheptănușilor şi 2 ma- 
șinuţi în fier cu cheltueala adusului. ! 

868 — Din 1.550 lei pentru facerea maşinei de lemn în lucrarea 
noatenei. : 

197 10 In feluri de plăţi după condica şnuruită. 

  

8.868 35 
369 5 Fabrica de poteapuri. 
427 35 Fabrica de ciubotărie. 
150 — Pe 15 ocă bumbac la mungerie, 
15 — Cojocăria, 

9.830 35 
17.343 18 Lefile argaţilor de pe la fabrice, arhondarice, argaţilor şi vezeteilor odăilor şi 

dela, toate vitele mânăstirii, însă: 
10.686 20 Argaţilor de pe la fabrici și vitele mânăstirii, adică: 

5.466 — Acelor de pe la fabrici. 
5.220 20 Acelor dela vitele mânăstirii după sama păp. econom. 

  

10.686 20 
6 656 38 Argaţilor și vezeteilor odăii după izvoadele păr. odagiu. 

| 17.343 18 
39.126 24 Cheltueala casnică intre ale gospodăriei, insă: 

6.749 12 La odaia mânăstirii, adică: 
3.770 25 Pe 1796 oca 200 dramuri și 20 măji fier, adică: 

2.404 25 Pe 1796 oca 200 dramuri sibir şi inglizese, 
1.366 — Pe 20 măji fier nemţesc. 

3.170 25 

1.258 — Pe 2 cai pentru ham, adică: 
740 — la trăsura părintelui econom. 
518 — Pentru camara mânăstirii. 

    

1.258 — . 
1.720 27 Pe fier, oțel, săcele cu periile lor și alte mărunte cheltueli 

arătate anume în condică, 

  

6.749 12
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Lei Par. 

3.181 15 Cheltueala arhondaricului mare, osebit de ceeace se dă din camară, 
20 — Pe niște oale de schijă și plata de lucru la căldărari pentru un căzănaș. 

„5.865 11 Cheltueala măruntă la feluri de trebuinţi a casei. 
12.040 09 In cheltueala drumurilor urmată prin părinţi trimiși în feluri de as- 

cultări. : | 
485 20 Cheltueala canţeleriilor, logofeţia, economia, și camara mânăstirii pe 

hârtii, ciară roșie și altele pentru scris și corespondențe. 
6.127 38 Pe 28.000 ocă sare cu chelțueala drumu ui şi podurile. 
4.050 35 Pe 211 șuhuri și 3,241 bucăţi in gărăfi şi pahare cumpărate din Bu- 

covina, cu chiria și cheltueala drumului. 

39.126 24 
Lei Par. 

3.252 30 Plata a 192 hrisovoliţi desrobiţi pe 3 sferturi a anului 1853. 
16.150 36 Daţi prin păr. stareţul atât în ajutorurile unora din părinții soborului cât şi 

in „mniluirea, osebitelor feţe scăpătate, însă: 
14.860 — Prin Sfinţia-Sa stareţul. 

454 30 Prin părintele Teofan ierom. logofătul mânăstirii. 
263 3u De către părintele Iconom. 
672 16'Din Camară cu blagoslovenia păr. stareţului; 

16.150 36 

27.392 39 Cheltueala urmată asupra, spiţeriilor pe doftorii și lefile doftorilor, însă: 
11.350 — Doftorilor dela, spital, adică: 

8.350 — Doftorului Fleișlan, adică: 
6.500 — din leafa, sa. 
8.350 — Chiria casei în care şade pe un an. 

3.000 — Doctorului al 2-lea. 

11.350 — 
, 16.042 39 S'au plătit d-sale.-Bredemener spiţeriu din 'Târgu-Neamţului pentru 

doftoriile date bolnavilor din spital după reţetele doftorului şi 
adeverinţele sale, 

  

211.392 39 

39.809 6 Plata datoriilor de mai înainte. . . însă : 
37.000 — In 1000 -££: dumnealui aga Dimitrie Stan, fostul posesor al moșiei Munţilor pentru răscumpărarea datoriilor locuitorilor, 

280 2 O datorie a răposatului părinte Varnava Gorgos. 
1.480 — O datorie a părintelui Eftimie vechilul. . 
908 17 O datorie a răposatului părinte Pafnutie. 
140 27 S'au plătit negustorului David Isecescu din Târgu-Neamţului după izvoade. 

i 
39.809 06 - 

83.189 04 Cheltuiţi în lefi și în pricini de judecăţi, insă : 
48.289 12 Cheltuiţi în Basarabia după sama părintelui Gherasim, adică: 

40.377 — In pricini de judecăţi și comisii, adică: 
„13.553 16 Cheltueala comisiei dela Visoca, 
11.787 24 In pricini de judecăţi. 

.
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Lei Par, 

15.036 — Vechililor, adică: 
9.636 — Lui Chiril Grişencu, însă : , 

6.000 — după scrisoarea părintelui sta- 
reţului, - 

3.600 -- Trimiși la Eși C. C. Avdolkim 
Ianov. 

36 — Pentru trunchierea scrisorilor 

dumnealui. 

9.636 — 

5.400 — D-sale Costachi. Baltag leafa pe 1 an. 

15.036 — 

40.377 — 

1.912 12 Cheltueala casnică în treaba gospodăriei. 

48.289 12 . 
18.000 — S'au dat d-lui colonelului Mihaiu Kogălniceanu leafa vechilâcului în . 

pricina ce are mânăstirea cu economu Eftimie Stamate, cu moşia 
Boroaia, îndatorit fiind d-lui a scoate hrisovul gospod. 

1.200 — Dumisale paharnicului loan Velcea vechilu * mânăstirii pe anul 
acesta, ! 

1.314 32 Cheltuiţi în feluri de comisii după condică, 
8.325 — Inginerilor, adică : . 

7.400 — D-sale Alexandru Hagiolu asupra parchetuirii pădurilor 
mânăstirii, osebit 740 lei arvonă dată în anul trecut 
și trecut în sama acelui an. , 

935 -- D-sale Ioan Haubetz pentru lucrarea făcută la moşia Ju- 
leştii despre moșia economului Eftimie Stamate. 

  

83.189 4 8.325 — 
15.097 15 Cheltueala tipografiei . . . însă: : 

12.908 15 S'au plătit hârtia adusă dela Viena, după izvodul părintelui Teofan 
ieromonahul, logofăt, 

9.975 — Plata hârtiei pe loc, 
2.933 15 Chiria adusului, încăreatul și plata vămilor. 

12.908 15 | 
1.512 — Patefeala de aur și argint, adică, pentru tipografie, poleilul stranii 

domnești la biserica din spital și paraclisul din Secu. 
612 — Cheltuiţi de către părintele Cleopa tipograf, după izvod. 

15.097 15 
26.854 07 Cheltuiţi după sama ce au dat părintele Timofteiu cămăraș, pe 2 luni până la 

1 Ghenar 1854, 
825.740 28 Adică opt sute douzeci şi cinci 'de mii şapte sute patruzeci lei douăzeci și opt parale cuprinde toată cheltueala pe anul acesta una mie opt sute cincizeci şi trei. 

(Ss) NAFTANAIL ARHIMANDRIT, STAREŢUL SF. MÂNĂSTIRI NEAMȚU-SECU ; TEODOSIE IE- 
ROMONAH, EGUMENUL SF. MÂNĂSTIRI SECU; KIRIAC IEROSCHIMONAH ; TEOFAN 1EROMO- 
NAH, LOGOFĂTUL MÂNĂSTIRII ; FEODOSIE, DUHOVNIC ; SAVA DUHOVNIC; GHENADIE DU- HOVNIC, CĂMĂRAȘ ; IEREMIA, ECONOMUL MÂNĂSTIRII; IEROFTEI DUHOVNIC. 
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Rămăşițurile pe anul 1853. Lei Par. 

219.636 15 Condeile ce sunt rămășiţa din sumele trecute la încărcățuri deplin . . . însă: 82.578 — Dela posesia moșiei Târgu-Neamţu, Răucești cu Oglinzii și Scopo- 
seni, adecă: 

54.000 — Din anii trecuţi, neincuviinţaţi a fi iertați d-sale colone- 
lului Mihaiu Kogălniceanu. 

10.000 — Din câștiul Sf. Dimitrie 1853. 
11.178 — Două câştiuri a moșiei Scoposenii. 
5.550 — In 150 +: pentru 200 fălceri pe anul acesta, 
1.850 — In 50 4£ chiria casei în care șăde d-lui pentru anul 1853, 

82.578 — 
20.182 24 Dela posesia moşiei Juleştii, adică: 

13.640 16 Două câștiuri din anul 1883. 
6.542 8 Din rămășiţa de mai înainte. 

_ 20.182 24 | 
15.110 — Dela posesia moșiei Volintireștii din 2 câștiuri pe anul 1853. 
10.800 — Dela d-lui Nicolai Prierlepe fostul posesor moşiei Durăști, care bani 

nu se nădăjduește că se vor mai primi. 
23.607 — Dela, posesia moșiei Tărpeștii, adică: 

21.600 — Din 3 câștiuri 1853, 
2.007 — Din rămășiţa câştiurilor din anul trecut, 

23.607 —- 
21.469 — Dela posesia moşiei Davidenii, însă: 

10.048 —Din câștiul Sf. Gheorghe _ 
11.421 — Câştiul Sf. Dimitrie ! 1853. 

5.192 16 Dela posesia moşiei Pleşeștii, adică: 
2.170 8 Câștiul Sf. Dimitrie 1853. 
2422 8 Rămășițe de mai inainte. 

5.192 16 
1.998 — Dela posesia moșiei Năneștii, adică: 

999 =— Câştiul Sf. Gheorghe aa 
999 — Câștiul Sf. Dimitrie  f 1883. 

198 = 
25.200 — Dela, posesia moșiei Orzeştii, adică: 

21.600 — Două câștiari pe anul 1853, 
3.600 — Câștiul Sf. Dimitrie 1852, 

25.200 — 
810 — Dela posesia părţii din Crăeşti ţinutul Vaslui, adică: 

405 — Două câștiuri 1852, 

- 405 — Două câştiuri 1853. 

810 — 

883 15 Chiria, dughenii din Botoșani, câştiul Sf. Dimitrie 1853, 
2.405 — Ohiria magazalei din Galaţi, câștiul de Sf. Dimitrie 1853, 
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Lei Par. . 
“81 — Pe dugheana din Târgu-Frumos. 
1.000 — Din veniturile mânăstirii Mogoșești. 
2.193 20 Dela d-lui banul Gheorghe 'Turbure rămășiță din banii depozitaţi 

pentru posesia moșiei Orţeştii. 
3.078 20 Din chiria dughenilor şi a lucrurilor din Eși, adică: 

666 — Pe odăile de pe Podu Vechiu, 
835 — Dela Haim Olaru. 
259 — Dela Herber Rojner. 
122 — Dela capeleriţe. 
725 — Dela Neamţu Ofer stoleriu, adică: 

600 — Din anul 1852. 

125 — Din anul 1853. 

125 — 
411 20 De pe bezmuri, adică: 

280 — Dela 2 dugheni, insă: 
180 — Dela Uliţa Mare pe anul 1851—1852 

și 1853. 
"100 — Dela Jidovu din Târgu de Jos 1852 și 

1853. 

  

    

280 — . 
80 — Dela Smil Dascalu. 

"28 — Dela lţie Argintaru. 
28 — Dela Leiba Crâşmaru. . 
55 20 Dela Iosib Zarafu, 

mc 

471 20 

3.078 20 
2.432 — Dela Visterie din despăgubirea scutelnicilor și pensia, însă: 

2.132 — Despăgubirea seultelnicilor pe un an. 
300 — Din banii pensiei ce sunt a luă. 

2.432 — 

    

219,636 15 Adică două sute nouăsprezece mii șase sute treizeci și şase lei și cincisprezece parale fac toate rămășiţurile pe anul acesta 1853, 
(55) NAFTANAIL ARHIMANDRIT, STAREȚUL SF. MÂNĂSTIRI NEAMȚU ŞI SECU; TEODO- SIE IEROMONAHUL, EGUMENUL SF, MÂNĂSTIRI SECU; CHIRIAC IEROSHIMONAH; TEOFAN 1EROMONAH, LOGOFĂTUL MÂNĂSTIRII; TEODOSIE DUHOVNIC; SAVA DUHOVNIC ; GHE- NADIE DUHOVNIC, CĂMĂRAŞ; IEREMIA ECONOM; IEROFTEI DUHOVNIC, 
Sama aceasta de venituri, alte primiri și cheltuele a mânăstirilor Neamţu şi Secu, în- cheietă pe anul 1853, luându-se în privire că ea s'a urmat sub poruncile şi rânduirile sta- reţului Neonil carele acum este trecut din vieaţă. Pe temeiul jurnalului încheiat sub No. 199, pentru sămile merii pe anul 1852 și în încredere că Prea Cuvioşia Sa Chir Naf- tanail starețul de astăzi al mânăstirii de îndată va, îndreptă și va ingrădi administraţia averii acelor sfinte lăcașuri în cuprinsul așezământului din 1843, se încredinţează. (ss) SOFRONIE MITROPOLIT MOLDOVEI. 
(ss) MELETIE EPISCOP HUȘULUI. | 
(ss) DIRECTOR MITROPOLIEI, P.+ PANU. 

Secţia I-ia, No. 201, 1854 Fevruarie 3. lași,
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Perilipsis. 
Lei Par. 

1.191.215 10 Incărcăturile. 
825.740 28 Scăderile. 

365.474 22 Prisosesc în rămășiţuri şi faţă în camară la I-iu Genare 1854. Insă, 
219.636 15 In rămășiţuri la, osebite fețe. 
145.838 07 Faţă în camara mânăstirii la L-iu Genar 1854. 
360.474 22 

Y, 

Mitropolitul către starețul Naftanail. 

Prea cuvioșiei sale arhim. Naftanail, starețul sf-lor m-ri Neamţu, şi Secul, 
Sămile de venituri, de primiri și cheltueli încheiete pe anii 1852 şi 1853 

luându-se în privire că ele sunt urmate sub poroncile și orânduirile sta- 
reţului Neonil, carele acum este trecut din vieaţă, s'au încredințat pe te- 
meiul jurnalului încheiet sub No. 199, de pe care alăturat cu acesta se tri- 
mete prea cuvioșiei tale copie spre lămurire și vă scriem că de îndată 
să regulezi a îndreptă toate, şi a îngrădi administraţia averii m-rii în cu- 
prinsul așăzământului din 1843. Sămile aceste cu drept cuvânt sunt, 
prihănite, nicidecum nu se puteă încredință fără a nu se face lămurire 
prin comisie la faţa locului, în fiinţa soborului, s'au încredințat în nădejde 
că prea; cuvioşia ta toate le vei îndreptă. 

Așă dar sfătuim pe prea cuvioşia ta şi Îți scriem ca se te sileștia îndreptă 
toate, fără să îngădueşti vreo abatere la administraţie sau la agăzământ. 
Pentrucă la din contra apoi facem cunoscut că nu se vor mai puteă întări 
sămile m-rii dacă se vor vedeă iarăș abătute. 

Noi însă avem toată încrederea în caracterul și sufletească dorinţă ce sim- 
ţim că ai întru a ocârmui soborul pe căile mântuirii și a administră ave- 
rea m-rii fără a pricinui pagube. 

Aşteptăm rezultate plăcute spre înmulţirea, averii m-rii și buna lor orândueală. 
(ss) soFRONIE Mitr. Moldovei, 
Director Mitropoliei (ss) P. PANU AGĂ. 

Secţia I-ia No. 203, 1854. Fevruarie 3. 

VI, 

Ofisul lui Grigorie Ghyka din 30 lanuarie 1855. 
Noi Grigorie Alexandru Ghyka Voevod, etc. 

Prea cuvioșiei sale stareţului Neonil a sfintelor mânăstiri Neamţul și Secul. 
La anul 1835, statornicidu-se legea organică atingătoare de averile mânăstirilor pă- 

mântești, supuse, în privirea administraţiei, departamentului averilor bisericești şi a învă- țăturii publice, s'a cuprins întru această lege, la articolul 8, pentru mânăstirile Neamţul 
Analele A. B.—Tom. XXXII-—Memoriile SSecţ. Istorice. 6
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și Secul, cu schiturile lor, că vor fi apărate de orişice dare, pentru greulatea sobo- 
rului ce au și pentru spitalul care îl ţin nu numai pentru cei din lăuntru mânăstirii, dar 
și pentru lăturalaicii pătimași ce năzuese acolo, şi că în câtă vreme această sfântă lavră 
va păzi o asemenea bună şi încuviinţată orânduială, precum astăzi, vor fi neatârnate 
pentru trebuinţa veniturilor lor și vor întrebuinţă întru orânduiala moșiilor închipuirea 
ce se va socoti mai de priinţă pentru mânăstire de către stareţul și dicasteria alcă- 
tuită de duhovnici. Patru ani după aceasta, la anul 1839, soborul sus numitelor mânăs- 
tiri, împreună cu starețul lor, au adus la cunoștința procatohului nostru abaterile» 
ce după timpuri să introdusese în aplicaţia învățăturilor și așezămintelor mântui- 
toare, pre carele fericitul întru pomenire, prea. cuviosul Paisie, stareţul fundator al 
acestei lavre, așăzase drept regulă și instituţie acolo spre stavilarea abuzurilor. Chinoviul 
împreună cu stareţul au cerut dela procatohul nostru a li se hărăzi un așăzământ sta- 
tornie, întemeietor bunelor rânduieli lăsate de fundatori. Așă la anul 1843 s'au dat și 
s'au întărit soborului sfintelor mânăstiri Neamţul și Secul, așăzământul cuvenit. 

Dela suirea noastră pe scaunul acestei de Dumnezeu păzite ţări, propuindu-ne drept 
unica fintire fericirea patriei, am căutat, în toate ramele administraţiei, ca legile să aibă 
neabătuta lor lucrare, și ca deosebitele instituţii ce contribuese la fericirea, fizică, şi mo- 
rală a ţării, să propăşască pe calea îmbunătățirii şi să răspundă la scopul pentru care 
sunt menite. 

Religia, ca ceeace leagă pe om cu Dumnezeu, fiind unul din harurile cele mai preţioase 
“pe cari făcătorul le-a trimis lumii din ceruri, noi deapururea am stăruit a se desvoltă în 
patrie și a se întemeiă pe piatra credinței prin îmbunătăţirea sfintelor lăcașuri și prin 
răspândirea virtuţii și a învăţăturii. evangelice in duh și în adevăr. 

Mânăstirile Neamţul și Secul, ca săhăstrii întru cari cuvioșia părinţilor petrecători 
acolo, ce au strălucit prin nevoinţe monastice şi prin sfintele rugăciuni, au tras evlavia 
și umilinţa, inima fiecăruia adevărat creștin, ne-au îndemnat a socoti de sfântă datoria 
noastră apărarea lor de orice nedreaptă lovire, dorind ca chinoviul acestor mânăstiri să 
propășască ca dintru inceput pe scara desăvărșirii morale la care este chemată și stând 
și aicea făclia adevărului ceresc, să se poată zice și de această lavră: Așă să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să laude pre 
tatăl vostru cel din ceruri. Insă cu părere de rău vă înștiințăm că rânduielile şi aşăză- 
mântul statornicit au rămas în nelucrare, și că interesul în parte și voința numai a 
unora ademenite de consideraţie personală, dau direcţie lucrurilor, a cărora rezultat in 
privirea administraţiei averilor, precum şi a aplicaţiei lor, s'au depărtat de scopul la care 
au ţintit așăzământul, dorința noastră și așteptarea publicului. 

Inima noastră s'a umplut de durere la auzirea acestora: 
De a noastră dar datorie socotind îndreptarea lor, pe de o parte am chemat păsloreasea 

îngrijire a Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului țării, chiriarhul împuternicit după canoanele 
bisericii și după aşăzământ, a priveghiă, deaproape, prin toate mânăstirile țării, de a se 
păzi cu sfințenie orânduiala și așăzămintele statornicite, iar pe de alia punem înaintea 
soborului și stareţului acelei mânăstiri următoarele : 
"1. La mezatul din vara trecută a moșiilor mânăstirii s'au aflat încheiete zdealce în particular cu deosebite feţe pentru împoseswirea unor moșii, cari pentru formă numai 
sar află publicate spre a se împosesiă prin licitaţie. Asemenea urmare este o abatere 
dela unul din principiile cele mai pozitive ale așăzământului mânăstirii. Nici stareţul 
care, după articolul 17, este îngrădit pentru toate cele ce sunt ale chinoviului, nici unirea 
duhovnicilor, după articolul 22, nu poate face imposesuirea moșiilor, decât prin forinarea de mezaturi cu numele și cu fapta.
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2. Imposesuirea prin licitaţie urmează a se face pe temeiul condiţiilor desbătute şi alcătuiţe de stareţul împreună cu ocârmuitorii intereselor mânăstirii şi cu unii din pă- rinţii cei mai ispitiţi in asemenea trebi. Pe temeiul acestor condiţii urmează a se face licitaţia, și pe cuprinderea acestor condiţii trebue să se facă și contractele. La vânzările făcute în vara trecută, ni-am încredinţat că, pentru unele din roșii, altele au fost con- diţiunile publicate, şi altele acelea, pe temeiul cărora sau slobozit contractele. 3. Pentru deosebitele acareturi ce are mânăstirea în deosebite locuri, vânzările se fac în particular, când așăzământul eu totul oprește aceasta. 
4. Moșia Munţii, care se află imposesuită cu 4.000 galbeni anual, în loc să fie strigată, la mezat dela acest preţ, s'a strigat dela, 3.000 galbeni : și s'a dat peste suma de 2.000 galbeni cu un spor numai de 15 galbeni. Această urmare, pe cât este o mare abatere din așăzământ, pe atâta aduce și O mare pagubă averii acelor case, feţele dar părtașe la o astfel de necuviință și pășire din așăzământ, nu vor f cruţate de asprimea răspun- derii morale și materiale. Prea Sfinţitul Mitropolit, în temeiul articolului 25, la cerce- tarea sumelor anuale, va luă în deaproape priveghere împrejurarea de față. Şi despre cele descoperite ne va face cunoscut, pentru ca să nu rămâe averea mânăstirilor irosită și făptuitorii soutiţi de răspundere. 

5. Articolul 24 hotărește că este cu totul oprit, de acum înainte, a se mai face schim- buri, deși legile civile slobod acestea când este de folos. Dela acea mânăstire însă s'au înainţat lucrări pentru a schimbă casele ce le are în târgul Iași, cumparate dela răposatul Aga Tomazichi, cu alte case, a comisului Șișcanu. Cum de s'au făcut astfel de călcare a așăzământului, lovitoare în unul din principiile fundamentale țintitoare la păstrarea și întregitatea averii acestor mânăstiri. 
6. După domneasca noastră rezoluţie, pusă pe anafora părintelui mitropolit, din anul 1851, urmează hotăritor, ea stareţul să fie cu mai multă băgare de seară în ocârmuirea averilor mânăstirii și în privirea feluritelor împrejurări și interese atingătoare de mâ- năstire, să nu treacă alăturea cu chiriarhia eparhică a ţării, ci pentru unele să ceară povăţuirea cuvenită, iar pentru altele mijlocirea unde va fi de cuviinţă, urmare prescrisă prin art. 24. Starețul însă să descopere că, în vara trecută, s'au întins a ţineă corespon- dențe și pentru obiecte şi împrejurări cari n'au fost nici de competința sa, nici în în- ţelesul și datoriile ce privese pe stareţul unei mânăstiri pământene, cum este Neamţul. Starețul, ca cea dintâiu persoană duhovnicească şi cap mărețului chinoviu ce petrece "în această lavră, trebue să se pătrundă adâne de mărimea chemării sale, de sfera, întru care trebue a mărgini lucrările îndatoriri sale duhovnicești. Trebue să -ajute la răspun- derea ce privește și înaintea lui Damnezeu și a oamenilor. El este chemat a povăţui pe calea mântuirii număroasa turmă cuvântătoare prin jertfirea de sine, prin afirosirea sa întru totul lui Dumnezeu, prin ascultarea și supunerea la legile bisericii și a țării, prin păzirea cea după cunoștință a așăzământului mânăstirik sale, nescăpând din vedere răs- punderea la care îl impune articolul 24 şi 41. 

7. Punerea în lucrare a articolului 33. Aflându-se incă aceasta în părăsire, deși este una din cele mai mântuitoare, pentrucă ţintește la renașterea morală a fiilor bisericii şi a patriei, deschizându-se ușile învățăturii, la care biserică prin rostul înţelepciunii sale chiamă cu înaltă strigare : să pune indatorire stareţului şi soborului, ca fără mai multă întârziere să iea măsuri pentru înfiinţarea şcoalei hotărite prin acest articol, alcătuind programul cuvenit şi trimițându-l la departamentul cultului şi a instrucției publice pentru a-l corectă şi a-l încuviinţă, 
8. In privirea articolului 31, atingător de spitalul celor lipsiţi de minte, luâna ştiinţă, că s'au alcătuit, de către stareţul impreună cu protomedicul, planul cerut spre înfiinţarea
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unui institut cuvenit, se pune îndatorire a se grăbi lucrarea unei dregeri ca aceasta, fi- 
lantropă, în a căreia azil să se poată adăposti nenorosiţii smintiţi de minte, întregin- 
du-se în cea mai bună stare și spitalul făcut în tărgul Neamţul, în cuprinderea articolului 
30 și întărit cu domnescul nostru hrisov. 

Acestea dar puindu-se în vederea soborului și stareţului său prin deosebit al nostru 
domnesc ofis, am autorizat pe Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolitul ţării, Sofronie, ca să 
însăreineze pe o persoană duhovnicească cu însușire corespunzătoare la misia de faţă, 
ca, mergând la mânăstirea Neamţul și Secul, să adune soborul și, în mijlocul unei ase- 
menea adunări şi în ființa starețului, să citească acest domnesc ofis şi, prin sfaturi 
duhovnicești, să se silească a face să înţeleagă pe fiecare datoriile sale. Prea Sfinţia să iea 
în grijă pentru îndreptarea tuturor abaterilor din așăzământ, făcându-ne cunoscut pe 
viitorime orice urmare din potrivă. 

Mânăstiriie Neamţul și Secul, cu schiturile lor, se vor folosi de așăzământul dat şi de 
protecţia noastră, pe câtă vreme vor. păzi cu sfinţenie instituţiile acestea, cari singure 
o fac a merită, deosebirea excepţională intre celelalte mânăstiri, 

Dorim ca sfinţenia, vieţii monastice, podoaba bisericii, lumina învăţăturii, facerea de 
bine și faptele fiiantropice să afle în această sfântă lavră o urmare luminătoare înaintea 
lumii, încât evlavia credincioșilor să depue la treptele altarului ca oarecând tributul 
prosforărilor sale materiale şi morale, ca nu pilda pomului neroditor a evangheliei să se 
urmeze și să fim siliţi a înlătură așăzământul din 843 și a aplică şi pentru aceste chinovii 
legiuirea din 835. 

Noi Grigorie Ghyka Voevod. (L. P.D.) 

No. 38. 

Șeful departamentului bisericesc și al Instrucţiei publice 

D. Ralet. 
Directorul departamentului, Ghyka. 

Secţia 1. Din departamentul cultului și al instrucției publice No. 618. (Pentru şef. secţiei) 
Iancu Gane. 

1855, Ghenarie 30 zile. (Copie după original). 

VII. 

Jalba soborului mânăstirilor Neamţu şi Secu urmată către Prea 
Sfinţitul Mitropolit al Moldovei, din 1856 Iulie 13 cu No. 17. 

După vechile așăzâmânturi recunoscute și de Regulamentul Organic al 
țării, toate corporatiile şi toate stările locuitorilor din ţară, dela clasele cele 
mai de jos și până la cele mai înalte, li se păstrează dreptul acel de mare 
cuviinţă de a-şi alege ei singuri ocârmuitorii lor. Această înțeleaptă măsură, 
rostită și de sfintele canoane pentru cler, în câtă vreme s'au păzit cu stric- 
teţă la alegerile stareţilor şi până când nu s'au amestecat la mijloc influ- 
enţa străină și înrâurirea celor de afară, este știut obștește că alegerile sau 
făcut după Dumnezeu, căci în altfel cum l-ar puteă şti soborul că este vred- 
nic a le fi povăţuitor și ocârmuitor nefiind din mijlocul lor. 

lară când din nenorocire s'a amânat punerea de stareţ, sau au fost îngă- 
duite amestecuri de dinafară, cari, şi una și alta, fiind cu totul în potriva
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hotărîrii sfintelor canoane și în contra, așăzămintelor mânăstirii, au tras re- zultate foarte vătămătoare atât pentru administrare cât și pentru păzirea vieţii monahicești, pază cu stricteţă a sfintelor canoane. 
Căci calcarea unei legi, în urmările sale, atacă moralul, năravurile, până și temeliile întregi ale unei societăţi. Şi naţia care nu se închină dogmelor şi religiei sale merge spre căderea sa, 
Adevărurile acestea sunt obștește cunoscute, precum este obșteşte netă- găduită proba la care au fost expuse aceste mânăstiri în anul trecut, 1855. Că: vreo câtevă feţe de boieri, chemând pe părintele arhimandrit Dionisie din 'Țara-Muntenească, carele aproape de 30 de ani fiind ieșii dela mânăstire, şi aducându-l aici la mânăstire, de îndată ne-au amenințat cu măsuri poli- 

țienești, ca să-l alegem de stareţ, amenințându-ne cu măsuri de surgunie, 
încât văzându-ne în mijlocul măsurilor polițienești și a surgunurilor şi pri- 
mejdia pierderii mânăstirii ce ne stă de față dacă nu vom da înscris că-l 
primim şi că-l cerem de stareț împotriva şi în contra canoanelor și a așă- 
zământului. Prin astfel de măsuri ne-au siluit de am dat o scrisoare către 
Domnul stăpânitor, precum că l-am primit și că-l cerem să ni-l întărească 
de stareţ şi altă scrisoare, tot din 24 Mai, către Inalt Prea Sfinţia Voastră. 

De atunci și până acum numitul arhimandrit, pentru scandalul lumii, pe 
toată ziua. a desvălit purtări străine de chemarea monahicească. Străina 
vieaţă în plimbări, în mese și în petreceri, unele mai amenințătoare decât 
altele pentru stricarea vieţii monahiceşti și pentru pierderea acestei sfinte lavre. Pe fiecare din noi ne-au tratat cu ocări şi cu Îngroziri, au dispozat 
apoi de averea acestei sfinte chinovii, nu după mărginirea așăzământului, 
ci după a sa voință și punere la cale, încât au adus destulă împrăştiere 
şi ruinarea averii mânăstirii. Seminarul înființat de mânăstire astăzi se află 
prefăcut în şcoală publică, şi așă prospectul și programul se vede cu totul 
abătut dela ţintirea care a fost făcut. In sfârşit părintele arhimandrit Dionisie, 
ca stareţ, în știință a călcat datoriile sale și rânduelile cuprinse în așăzământul 
mânăstirii, și din aceste abateri s'au pricinuit soborului vătămare şi pagube şi, după îndemnurile ce le-am dat câţe odată, ca, să se părăsească dela aceste abateri și să se indrepteze, nu numai că n/a băgat de samă, ci încă cu ură și îngrozire ne-au prigonit, precum n'au voit a se supune nici ocârmuirii bi- sericii, de a primi să se facă îndreptări în cele materiale şi întru cele du- hovniceşti. | 

In faţa acestor triste urmări, prin cari părintele arhimandrit Dionisie, ca- 
nonicește singur în faptă sa rupt de ocârmuirea bisericească, și singur prin 
aceste au tras asupră-și caterisul şi o osândă sfintelor canoane. Toată sufe- 
rința fiecărui sobornic şi toată nenorocirea ce ajunsese mai fără vindecare, de îndată ce'am primit cartea Inalt Prea Sfinţiei Voastre cu No. 1058, am
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ridicat glas de mulțămire lui Dumnezeu că au făcut milă cu noi, căci altfel . 

se prăpădiă mânăstirea, și cu toții de îndată schimbaţi, din adânca desnă- 
dăjduire, în bucuria milei ce aţi făcut cu soarta mânăstirii, am adus în în- 

deplinire pecetluirea chiliilor părintelui Dionisie despre care pe urmă s'au 

aflat că sa dus cu un boier la mânăstirea Văratecul unde au și mas, şi unde 

n'au voit a da ascultare poruncii Inalt Prea Sfinţiei Voastre, ca să vie înapoi 

să șadă ne ieșit din sobor până la venirea comisiei. 

Prea Slinte Stăpâne ! Vă rugăm în numsle Maicii Domnului să Vă mi: 

lostiviţi a luă aminte că toate descrisele nenorociri ce au fost întunecat 

orizontul și au ameninţat pierderea mânăstirii curg din,următoarele împre- 
jurări: 

1. Că sa prelungit legiuita. punere de stareţ, care pildă până în anul tre- 

cut na urmat de cându-i mânăstirea. 

2. Că în potriva şi în contra aşăzământului mănăstirii s'au rânduit o per- 
soană din afară, cu ofis, ca să fie împlinitor de stareţ, care pildă iarăş până 

în anul trecut n'a urmat de când stă această sfântă lavră, de sute de.ani. 

Incât ori una ori alta din aceste două, precum din ispită s'au cunoscut ob- 

șteşte, este destul să introducă la alegerea de stareţ tot soiul de putinţi vi- 
novate de a se pierde şi a se vătămă acest sf. locaş și a se atinge cu de- 
săvârșire, şi cea de pe urmă scânteie de religie și de evlavie ce au mai 
rămas în vatra acestei sf. locuinţi pentru podoaba patriei și a naţiei. 

Nevinovat va fi soborul, Prea Sf. Stăpâne, către prea cuviosul stareţul 
Paisie înaintea înfricoşatei judecăţi, pentrucă noi ne-am pătruns de înalta 
chemare a, sfintelor canoane și nu cu voinţă şi cu bună primirea noastră 
au fost: nici prelungirea vreunei puneri de stareţ, nici rănduirea cu ofis 
a vreunei persoane de dinafară ca să fie împlinitor de stareț. Nevinovat 
va fi soborul către fericiţii ctitori înaintea înfricoșatei judecăţi, căci noi pă- 
trunzăndu-ne de chemarea pentru a răspunde scopului fericiţilor ctitori în- 
zestrătorilor mânăstirii, precum și așteptării poporului bisericii lui Is. Hr. 
pe lângă spitalul de bolnavi, ospiciul de alienaţi și de săraci, fapte ale [i- 
lantropiei evanghelice pe cari le-am practicat din început, noi ne cunoaștem 
că nici odată nam dat prilejuri de nenorocire mânăstirii. Zilele noastre 
sunt în mâna lui Dumnezeu, soarta şi viitorul acestei sfinte lavre care se 
făleşte avându-vă pe scaunul chiriarhiei țării, spânzură astăzi numai la chib- 
zuinţile și ocrotirea Inalt Prea Sf. Voastre ; cădem cu fierbinţi lacrimi și 
Vă rugăm ca să ne apăraţi cu toiagul arhipăstoresc despre toate duhurile 
vicleniei, să poronciţi grabnic a se face legiuita alegere de stareţ după aşă- 
zămănt, din sânul soborului, să ne apăraţi de meşteșugitele năvăliri de din- 
afară, să nu îngăduiţi a se face prelungire alegerii, ca prin aceste chipuri 
această mânăstire să poată luă o direcţie regulată, conform scopului fondato-
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rilor și propășirii timpului. Şi aşă numele Inalt Prea Sfinţiei Voastre va îm- 
podobi istoria bisericii și a mânăstirii, că nu aţi îngăduit a se da prilejuri 
de calcarea așăzământului, nici la punerea de stareţ nici la administrarea 
averilor și mai cu seamă în paza cu stricteță a sfintelor canoane, pentru 
vieţuirea noastră acelor ce ne-am adunat aici în numele Domnului. 

(Urmează iscăliturile soborului). 

VIII. 

Jalba soborului mânăstirilor Neamţu şi Secul adresată Caima- 
camului Teodor Balş, sub No. 83, anul 1856 August 10. 

Această sfântă mânăstire Neamţu și Secul, care veacuri întregi și-au urmat 
frumoasa, sa solie de a se rugă la, altarul Atot Puterniciei pentru făcătorii 
săi de bine, de a ne ajutoră pe cei neputincioşi, de a hrăni pe cei lipsiţi, 
de a fi în sfârşit azil deschis pentru orice lipsă, pentru orice durere, pentru 
orice neputinţă trupească şi sufletească. Falnică în practicarea aceasta, ea pururea sa silit de a se arătă vrednică binefacerilor prin râvnă, credință, slujbele şi rugile sale de zi şi de noapte către Părintele cel de sus, pentru fericirea şi slava inimilor generoase; cu ochiri binevoitoare aspura acestor mânăstiri şi, pătrunsă de cea mai vie și respectată cunoștință, a răspuns de mai cu deplinătate propășirilor timpului și așteptării poporului bisericii, pe lângă spitalul de bolnavi şi ospiciile de alienaţi și de săraci, fapte ale fi- lantropiei evangelice, pe cari le-au practicat din început : au înfiinţat semi- narii care să fie via Domnului! o răsadniță duhovnicească ! de neapărat şi 
de mântuitor folos vieţii monahiceşti, ca toate ştiințile cerute pentru aceia cari au a împlini Dumnezeeasca misie, ca biserica ortodoxă română să se în- 
zestreze cu ai săi ierarhi și păstori zeloşi. După aceste diregeri însă, mânăs- tirea în anul trecut a fost supusă lao cumplită probă, precum este cunoscut că vreo câtevă fețe de boieri, venind cu părintele arhimandrit Dionisie, ce 
vieţuise în Valahia aproape 30 de ani, n'au rămas ameninţări și îngroziri spre a sili pe sobor de a-l primi, înspăimântându-ne cu surgun în toate părțile lumii, înspăimântări de a se vedeă chiar desființată această sfântă lavră și, prin silă şi înspăimântări, au luat înscrisuri dela sobor precum că 
l-am primit și că l-am ales de stareț. 

Inalt Excelenţia Voastră ! Ar fi a abuză despre scumpele minute ale Ex- 
celenţei Voestre, menite de Dumnezeu de a face fericirea atâtor mii de su- 
flete, dacă şi chiar în scurt vom arătă, câte alte rele au tras după sine la 
cari din nou asupriri și înspăimântări a fost mânăstirea expusă, din partea părintelui arhimandritul Dionisie ca stareț, ne vom mărgini a declară Exce-
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lenţei Voastre că această vrednică de toată cinstea lavră, chiar a fost în 

primejdie de a se vedeă desființată! Ea care, fondată și înzestrată de bine 

credincioșii Domni ai Moldovei, pentrucă menirea părintelui arhimandrit 

Dionisie a fost ca să usurpeze regulile și așăzământul organic al mânăstirii 
și toate ramurile lui. In administrarea averilor au căutat totdeauna a face. 
dispoziţii, nu despre mărginirea așăzământului, ci despre voința şi punerea 
la cale cu câţivă mireni ce s'au apropiat de sfinţia sa, cu cari împreună au 
pricinuit dărăpănătoare râsipă în toate ale chinoviei de mai multe mii de 
galbeni, precum s'a arătat comisiei rânduită mai pe larg, în memoriul cu li- 
tera A și B, pe care întru tot plecaţi îndrăznim a-l alătură pe lângă aceasta, 

Seminarul înființat de mânăstire, astăzi se află prefăcut în școală publică 
și aşă prospectul și programul se vede cu totul abătut dela citirea întru 
care s'a făcut, zadarnică a rămas domneasca întăritură din 6 Octomvrie 
1855, pusă pe anaforaua Inalt Prea Sfântului Mitropolit, cu hotărîre ca pro- 
fesorii de clasele normale și gimnaziale și de cele ale teologiei să fie feţe 
bisericești, sau monahi cu dovezi de bune purtări și nici odaţă să nu poată 
rândui profesori mireni la acest seminar, potrivit cu art. 33 din aşăzământul 
mânăstirii, care este întărit cu două hrisoave. Zadarnice au rămas toate stă- 
ruințile Inalt Prea Sfântului Mitropolit a-l face să înțeleagă că acest sfânt 
așăzământ de renaștere morală, de educaţie duhovnicească tinerilor mo- 
nahi nu poate aveă împărtăşire cu amestecarea alunecărilor lumești. 'Tru- 
fașa semeţie a mers până acolo de a se împotrivi hotăririi ce înaltul cler 
al țării a dat în unanimitate la cercetarea sămilor anului trecut 1855 și nu 
au voit a se supune să se facă îndreptările în administraţie şi mai cu samă 
în vieţuire paza cu stricteţă a sfintelor canoane. Neprielnicile scopuri și 
sârguinţe ce au avut, a fost de a se trage cu totul de sub controlul înal- 
tului cler, de a face neputincioasă ocârmuirea bisericii, a nu aveă amestec 
nici în cele duhovnicești pentru a se face îndreptările canonice fără a simţi 
măcar că prin aceasta singur şi-a tras asupră-și caterisul și osânda sf. ca- 
noane. Părinţii soborului, expuși la tot felul de nevrednice maltratații, mâ- 
năstirea lovită în cei întâi ai ei slujbaşi, jignită în dreptăţi cuprinse în aşă- 
zământ și chiar în legile organice ale ţării, se așteaptă din zi în zi de a-şi 
vedeă desfiinţarea sa. 

Aceste triste împrejurări sunt cunoscute pe deplin Inalt Prea Sfântului 
Mitropolit, carele este încredințat de cuprinderea adevărului, că așezămân- 
tul mânăstirii cu desăvârșire s'a; calcat de părintele arhimandrit Dionisie, 
carele ca stareț a trebuit să dea pildă cu neabătuta sa păzire şi urmarea 
sfinţiei sale, nu numai încât ne insuflă sfială şi ruşine până și de aduce- 
rea aminte. Inalt Prea Sfinţia sa cunoaşte toate precum şi abuzurile ce s'au 
introdus, cunoaște și mijloacele de vindecare ce-i trebuesc, care sunt: ca
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legiuirile ce sunt date să fie aspru păzite dela cel întâiu până la cel de 
pe urmă viețuitor. Pentrucă insuflând un obştesc bun nume şi dând o mân- 
tuitoare pildă şi cei din afară să fie îndemnați de a-l respectă, 

Excelenţă ! Inima Voastră generoasă bate pentru orice suferinţă a bise- 
ricii lui Isus Hristos. Un singur dar cuvânt generos rostit de Excelenţa 
Voastră ar fi de ajuns spre a aduce alinare și mângăâere în inimile înspăi- 
mântatului sobor, spre a-i insuflă încrederea unui mai ferice viitor, spre a 
face în sfârșit ca aceste Dumnezeești lăcaşuri, văzându-se mântuite de către 
Excelenţa Voastră, să îndoească dacă este cu putinţă, fierbintele și neconteni- 
tele sale rugi pentru fericirea, puterea, şi slava puterii Excelenței Voastre. 

(urmează iscăliturile Soborului). 

IX. 

Jurnal încheiat de soborul țerii în privința purtării fostului 
stareț Dionisie Romană. 

Anul una mie opt sute cincizeci și șase, luna August în optsprezece zile. Iscăliţii 
întrunindu-se în sfânta mitropolie și având în privire rezoluţia căimăcămiei Principatului 
Moldovei din 16 zile, pusă pe raportul comisiei Inalt rânduită în urmarea anaforalei Prea 
Sfântului Mitropolit din 11 a trecutei luni Iulie, cu No. 1.164, asupra prea cuvioșiei sale 
arhim. Dionisie, stareţul mânăstirii Neamţul și Secul, pentru necuviinţele cele scanda- 
loase și râsipa cea dărăpănătoare a averii acestei case, prin care rezoluţie se recomandă 
mitropoliei acta și rezultatul comisiei care la faţa locului au cercetat, Motivul după care 
prea cuvioșia sa, n'au voit a se supune la cercetarea comisiei rânduită de. către chiriarhia 
țării în luna trecută (Inlie) a. c., după jurnalul încheiet în unanimitate de înaltul cler 
al ţării în prilejul cercetării sămilor Mânăstirii pe anul 1855. Despre toate veniturile şi 
cheltuielile mânăstirii urmate în timpul administraţiei prea cuv. sale, precum și toate 
acturile de împosesuire, inchiriere și altele atingătoare de proprietăţile mânăstirii, de sunt 
conforme cu așăzământul organic al mânăstirii și de s'au păzit acestea în toate ramurile 
lui, şi cazurile prevăzute de citata anaforă a Prea Sfântului Mitropolit. In faţă dar a re- 
zoluţiei și a cuprinderii ei în sala sfintei mitropolii, după cu deamănuntul luare aminte 
ce am făcut din protocolul pomenitei comisii și a încheierii sale s'au vederat: 1) Că prea 
cuvioşia sa, ca drept desvinovăţire, au înfățoşat o rezoluţie a fostului Domn Ghyka, prin 
care zădărnicește lucrarea comisiei, ca ori când s'ar înfăţoșă o asemene comisie să fie 
nelucrătoare, și aceasta ]a zi întâi a lunii lui Martie, aşternută pe jalba prea cuvioșiei 
sale, prin care s'au tânguit că au aflat încredinţătot, că prea sfântul mitropolit rân- 
dueşte comisie spre cercetarea sămilor, compusă de persoane devotate Prea Sfinţiei Sale 
și care în tot timpul, dela început, au fost contrarii și că-i este pâra și judecarea totodată 
sau ca să zică c'au pregătit sentinţa înainte de a-l judecă şi că nu se poate încrede în 
nepărțialitatea, ei. Şi apoi tot prea cuvioşia sa singur arată de neexactă aceasta, prin 
altă jalbă cu rezoluţia domnească, tot întru acea zi Martie, tănguindu-se că înaltul cler 
n'au voit a-i încredinţă sămile și nici arătă cauza pentru care, făcând rugăminte Inălţimii 
Sale a regulă de aicea înainte darea sămilor întrun chip pe care Inălţimea Sa, l-ar găsi 
mai de cuviinţă, pentru ca să nu se mai ivească greutăţi în darea sămilor, nici alte pie- 
deci, se incuviinţează facerea unui buget întăriţ de Inălținea Sa, unde vor figură toate
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cheltuielile prevăzute ale mânăstirii, asupra căreia au urmat domnească rezoluţie în cu- 
prindere: De vreme ce Prea Sfântul Mitropolit și Episcopii eparhioţi n'au voit a iîn- 
credinţă sămile mănăstirii, nici a arătă cauza pentru ce, apoi prea cuvioșia sa stareţul 
va urmă cu sămile precum au urmat pe temeiul așăzământului, şi cu adaosul cheltuie- 
lilor prelungite din înființarea institutului nou, după hrisov și a le păstră la actă pre- 
cum ar fi încredinţată. Aceste două jalbe, contrare una alteia, şi una mai nedreaptă de- 
cât alta, şi tot într'o zi regularisite, dovedesc fățiș că nu sunt decât o neadevărată și de- 
făimătoare pâră ce prea cuvioşia sa au cugetat a face asupra ocârmuirii bisericeşti şi ve- 
derată incercare spre a se smulge de sub controlul înaltului cler a țării, mustrându-l 
însă știința sa se înțelege de vinovat. Pentrucă mânăstirea încă dela Ghenar 1855, pre- 
cum arată prin adresul ei No. 34, primind jurnalul încheiat în unanimitate de către înal- 
tul cler a țării sub No. 199, în prilejul cercetării sămilor anilor 1852 și 1853, atât fostul 
stareţ cât şi prea cuvioșia sa nu s'au îngrijit a îndeplini îndatoririle care i sau prescris 
mânăstirii prin numărarisitul juenal, neaparate pentru ținerea unei contabilităţi cu- 
rată, şi a putinții de a, se controlă sămile teniturilor, adică cu facerea inventariului de 
averile mânăstirii, cu ţinerea jurnalelor, cu regularea, bugeturilor şi celelalte neaparate 
îndepliniri în starea de a înlătură oricare abuzuri în administrarea materială, și în lipsa, 
cărora au fost cu totul neputinţă a se cunoaște exaelatitea sumilor de venituri și chel- 
tuieli spre a se întări sămile anilor 1854 şi 1855, mai ales în privirea sporirii abătutelor 
dispoziţii vederate în acest prilej a anului 1855: Pentrucă Inălţimea Sa Domnul Ghyka, 
deși au pus rezoluţie pe jalbele prea cuv. sale, socotindu-le de adevărate, neputându-le 
crede de o calomnie asupra înaltului cler, dar îndată ce au venit atuncea dela mânăsti- 
rea Neamţu în capitalie, convingându-se că acea comisie, hotărită prin încheierea jurnalului 
din luna lui Fevruarie 1856, au fost numită de către chiriarhie, că împreună cu stareţul 
să organizeze atât ramul economie cât și acel duhovnicesc, spre a nu se mai prileji in 
viitor nici un fel de abateri dela așăzământul mânăstirii, și tot odată spre a se lămuri 
nedumeririle ce s'au găsit în prilejul cercetării sămilor înfățoșate pe anul 1854 prin ofi: 
sul cu No. 900 din 10 Martie, au și poruncit prea cuvioșiei sale, puindu-i înainte ca, 
comisia rânduită de Prea Sfântul Mitropolit să-și împlinească misia în cercetarea sămilor, 
în facerea, bugetelor și cu catagrafisirea obiectelor mânăstirii, care aceasta să o facă 
cunoscut comisiei spre întocmai urmare prea cuvioşia sa, insă deși primise adresa Prea 
Sfântului Mitropolit, No. 367, în care se chemă ajutorul și concursul său a se uni în lu- 
crările comisiei care se află în mânăstire, precum și ofisul pomenit, totuș prea cuvioşia 
sa au cutezat a zădărnici comisia, spre a nu se pune în cuvenită regulă acea, casă, de 
a nu se mai face abateri dela așăzământul organic al mânăstirii, nu numai în admini- 
strarea materială a veniturilor și cheltuielilor, ci și în ceeace privește mai cusamă pod- 
vigul calugărese, paza cu stricteță a canoanelor și îndeplinirea menirii şia chemării 
duhovnicești din partea, tuturor monahilor petrecători în numele Domnului in acele mâ- 
năstiri și schituri atârnate de ele. Pentrucă persoanele ce încheagă comisia erau Prea 
Sfinţii Nectarie Hermeziu Sotiriopoleos, locotenent de episcop Romanului, Marchian 
Folescu leropoleos egumenul mânăstirii Coșula, amândoi cu metania din mânăstirea 
Neamţului şi cu intenţii prielnice casei, şi prea cuvioșia sa arhimandritul Varnava, egu- 
menul mânăstirii Păngaraţi, cari sunt departe de acea tânguire, că i-ar fi prigonitori 
prea cuvioșiei sale, şi cari nu ar fi putut decât a fi devotate, nu numai adevărului ce 
l-ar fi cunoscut din descoperirile cercetării ce ar fi făcut; și pentrucă prin asemenea 
opiniuni ce au uneltit când cu jalbele citate, părând neadevăruri și defăimări asupra 
înaltului cler al ţării, când cu nesupunere în lucrurile la cari eră chemat prin adresul 
No. 368 și prin domnescul ofis, cu No, 900, de a se face indreptări, și mai cu samă în
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vieluirea, paza cu stricteţă a sfintelor canoane, pentru care se făcuse atâta vuet în lume. 
S'au declarat nu numai nesupus ocârmuirii bisericii şi neurmător citatului ofis, ci mai 
ales defăimător și pâriș asupra ei, şi răsvrătitor de rumperea, bunelor relaţii între cler 
şi înalta ocârmuire, ferindu-se prin cele mai vinovate chipuri, pentru ca să nu între 
comisia, de a-i cercetă abuzurile, conduita şi desăvârşita călcare în toate ramurile așăză- 
mântului mânăstirii în cele de administraţie, şi mai cu samă în cele duhovnicești, 

2) Din protocolul comisiei se vederează despre ceeace ea s'au încredințat, că din câș- 
tiurile ce mânăstire aveă a primi la, Sfântul Gheorghe 1855, s'au scăzut pe posesori cu 
suma de 177.188 lei pe temeiul învoirii pentru dijmuri, iară nu precum au zis prea cu- | 
vioşia sa că mânăstirea în altele ar fi fost datoare cu aşă sumă de bani, că pentru chel- 
tuielile ce au întreprins nu le-au chibzuit prin înţelegere cu soborul, nici toate venitu- 
rile intrate dela Sfântul Gheorghe 1855, au cheltuit și suma de 186,553 lei depozitul 
căştiurile anilor celor de pe urmă. Și prin urmare atunci mânăstirea nu aveă cu ce 
intâmpină cheltuielile neapărate, că mai multe şi însemnătoare condeie bănești, precum 
este că peste 40.000 lei ce au luat; de pe locurile de pe Tg.-Neamţului, despre cari sunt 
dovezi autentice, veniturile vămilor pădurii, unde se taie parcheturi anuale, veniturile de 
pe vânzarea, fălcește care au făcut-o în pareheturi şi altele, prea cuvioșia sa nu le-au 
încăssuit în veniturile mânăstirii, pentru cari rămâne răspunzător către mânăstire, Că 
pentru altele nici s'au lămurit despre câtimea veniturilor, precum și despre acele obiecte 
ce de către prea, cuvioşia sa, s'au luat dela visteria bisericii mânăstirii, cari toate acestea 
și altele comisia ce arată sunt pe deplin doveditoare adevărului arătat de Prea Sfântul 
Mitropolit prin pomenita anaforă. Făcând așă, încheiere comisia că nu au intrat în 
revizuirea, socotelilor, decât în cercetarea numai acelor condeie cari s'au vederat în mă- 
sură dărăpănătoare pentru avutul mânăstirii, iară nici cum în general asupra sumelor 
despre cheltuielile ce s'ar fi făcut cu neorândueală, după confuzia ce s'au văzut în toate 
daturile și luaturile mânăstirii, fiind din venituri luate şi netrecute, unele luate dea- 
dreptul de stareţ și altele prin a lui atașate feţe mirene, fără închezeșluiri morale şi ma- 
teriale, şi cu colosala cheltueală prevăzută în art. 4, din memoarul ce au dat sfatul so- 
borului, comisia s'au încredinţat că pentru aşă dispoziţie, care cere foarte mari cheltuieli, 
prea cuvioșia sa nu s'au sfătuit cu soborul, nici cu persoanele cerute de art, 20, 21 
și 25 din așăzământ și nici cu mijloacele mânăstirii. Prin urmare storeând toate mijloa- 
cele, astăzi mânistirea nu are nici cum bani în cassă, decât niște rămășiţuri de câștiuri care 
cu îngreuere se pot iîncassă, și mânăstirea va fi nevoită de a se supune la împrumutări 
bănești, atât pentru plata datoriilor prevăzute în citatul articol, cât şi spre a întâmpină 
neaparafele cheltuieli a casei. 

Incredințându-ne în sfârșit din cele ce comisia rânduită au putut descoperi, precum 
şi din jalba soborului că prea cuvioșia sa, chiar dela începutul rânduirii sale de stareţ, în 
știință au călcat datoriile sale și rânduielile cuprinse în regulamentul organic al mânăsţirii 
și din asemenea abateri s'au pricinuit vătămare şi pagube dărăpănătoare acelei case, 
pentru care vederate pagubi și vătămări $$ 24 și 41 din pomenilul așăzământ îl supune sub 
judecata și canonisirea soborului și sfintelor canoane, mai având în privire citata 
jalbă întemeietă pe așăzământul pomenit, care osebit că nu poate fi creditivă, dar pe 
cum se vederează mulţimea abuzurilor ce comisia arată, provin mai cu samă din aceea 
că purtările și conduita prea cuvioșiei sale au fost cu covârșire impotriva regulilor de 
[ovăţuire ce s'au așăzat de către fericitul întru pomenire prea cuviosul arhimandrit, 
stareţul Paisie, regule cari au slujit de temelie şi la facerea, așăzământului organic a 
mânăstirii la 1843, şi mai ales avându-se în privirea, că prea cuvioşia sa nemai sfiindu-se 
nici de legi, nici de sfintele canoane, nici de datoriile epanghelniei sale (?) nu numai că
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au arătat neascultare și nesupunere către înaltul cler al țării la povăţuirile ce au dat, 
vrând ca prin duhul blândeţilor ai îndreptă abaterile, pentru care se făcuse atâta vuet 
în lume, dar încă au cutezat a ridică neadevăratele și defăimătoarele arătări asupra 
înaltului cler al ţării, trecânda-și măsurile şi hotarele epanghelniei până acolo, a declară 
pâră neadevărată asupra ocârmuirii biserioii și răsvrătitor de ruperea bunelor relaţii între 
cler şi înalta ocârmuire. Făcându-se prin asemenea vinovat legilor şi sfintelor canoane. 

Deci pe aceste temeiuri și în conglăsuire cu sfintele canoane, cari deși hotărăsc o 
aspră osândă, noi insă cu pogorământ hotărim a, rămâneă depărtat pentru totdeauna de. 
povăţuitorii turmei cuvântătoare și dela asomenea, sfinte așăzăminte, pentru a nu mai 
adăogi defăimare treptei prin asemenea osândite urmări, pentru cari s'au încheiet acest 
jurnal spre știință de aceasta ce am hotărit. 

Iar în cât privește cercetarea sămilor, condeile bănești și odoarele bisericii, că comisia au 
putut, descoperi că lipsesc, Prea Sfântul Mitropolit va, rândui o persoană, care va stărui în 
desbaterea acestora la mânăstire spre a nu rămâne mânăstirea, și biserica în păgubire. 

(ss) SOFRONIE, MITROPOLIT MOLDOVEI (MICLESCU); MELETIE SARDION (DELA SF. SPI- 
RIDON), MELETIE EPISCOPUL HUŞULUI (ISTRATE); GHENADIE TRIPOLEOS (ŞENDREA); Fi- 
LARET STAVROPOLEOS (SCRIBAN). 

No. 1246 August 18, anul 1856. 

(Din dosarele Mitropoliei Moldovei). 

ăĂ. 

Caimacamul Moldovei către starețul Gherasim. 

Cuvioşiei sale monahului Gherasim. 
Inștiinţându-mă din anaforaua Prea Sfinţitului Mitropolit No. 287, că soborul mânăs- 

tirilor Neamţul și Secul, povăţuindu-se de așăzământ, au ales de stareţ în unanimitate 
pe cuvioșia ta, eu am recunoscut cu plăcere asemenea alegere și, prin actul de faţă, 
Te întăresc pe vieaţă în postul de stareţ a numitelor mânăstiri. Pășind dar în această 
sfântă funcţie, recomandez cuvioşiei tale a te pătrunde cu deosebire de însemnătatea 
sarcinii Ja care ești chemat, și să pui toată, silinţa a păzi în totul sfintele canoane, buna 
orânduială și regulata în administraţie, în care să te povățuești de așăzămintele în lucrare. 

Totodată, fiindcă introducerea și răspândirea luminii învățăturilor în acel sobor este 
adâne simțită, și se cere neapărat dela cei ce sunt chemaţi a povăţui turma binecuvân- 
tătoare, apoi cuvioșia ta, pătrunzându-te de acest mare adevăr, să fii cu privigherea 
cea mai deaproape ca seminarul de mânăstire şi şcoala din Târgul-Neamţul să propă- 
şească intocmai după programele statornicite, şi să fie ţinute în cea mai bună rânduială 
pentru ca să producă rezultate folositoare ; şi astfel, prin o direcţie regulată şi nemerită 
ce să aștept dela cuvioșia ta și prin” răspândirea învățăturilor mântouitoare, să ajungă 
acele mânăstiri a răspunde la dorinţa glorioșilor fondatori, și la dorinţa ţării intemeietă 
pe trebuinţa timpului de faţă. 

(Subseris) TEODOR BALŞ. (Contrasemnat) G. ASACHI. 
Iași în 29 Angust 1.856, No. 4180. (Din dosarele Ministerului de Culte). 

XI. 

Jalba starețului Gherasim al mânăstirii Neamţului către Prea 
Sfinţitul Mitropolit pentru desființarea şcoalelor. 

Norocindu-se soborul acestor sfinte mânăstiri Neamţul și Secul de venirea Inalt. Ex- 
celenţei Sale ocârmuitorului ţării, această norocire au fost cu utâta mai mare, prilejân-
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du-se tocmai când se regulă facerea bugetului pentru cheltuielile mânăstirii pe anul 
viitor 1857, cu ţinerea mânăstirilor şi a schiturilor acestora, cu ţinerea bolniţei bătrâ- 
nilor, cu ţinerea bolniţei celor nimiciţi de lupte grele, cu ţinerea arhondaricurilor, cu 
medicamentele și spiţeria din mânăstire, cu ţinerea ospitalului din Târgul Neamţului și 
cu medicamentele spiţeriei de acolo, cari se dau gratis omenirii pătiminde. Sau întă- 
țoşat Înalt Excelenței Sale, atât lămuririle actuale a veniturilor fios (sic), precum şi chel- 
tuielile, In faţa acestora s'au încredinţat însuş că, cu toată chibzuinţa şi cu toaţă ico- 
nomia putincioasă, cu mare greu şi de abiă veniturile pot îmbrăcă cheltuielile arătate, 
iar apoi pentru programele cuprinse în hrisoavele din 1855 cu No. 3.016 și din 1856, 
No. 1.274, prin curs de 16 ani, şi clasele gimnaziale cu un internat de 50 studenţi, în 
Târgul Neamţului, care nu au pututa, se pune în aplicaţie, nici însuș de aceia cari le-au 
mijlocit, din lipsa mijloacelor, și cari fiind în contra luminatelor hrisoave din 1843 şi 
din 1850 înţăritoare zisului așăzămint, smeritul stareţ, dimpreună cu soborul, văzând 
pe de o parte că acele cu bună samă nu pot în faptă rezultă decât în desființarea acestor 
sfinte mânăstiri, pentru care luminatul hrisov din anul 1850, cu No. 659, tocmai spre a 
feri o asemenea primejdie și desființare, anume se rostește: că nu va puteă niciodată, 
învoi împrejurări cari ar meni risipirea unei case Dumnezeești, ce deapururea au fost 
slava și cinstea pământului, prin jaloba sub No. 33 au repetat Excelenței Sale împreju- 
rările acelor două hrisoave din 1855 și din 1856, că dela sine rămân desfiinţate, asupra, 
căreia puind înalta sa rezoluţie din 25 a următoarei, întru fot supuşi o alăturăm pe 
lângă aceste Inalt Prea Sfinţiei Voastre. 

Prea Sfinţite şi mult milostive Stăpâne! Nici umilitul stareţ, nici smeritul sobor, nu 
putem suferi a ne face risipitorii acestor sfinte mânăstiri şi cu atâta mai puţin nu veţi 
îngădui Inalt Prea Sfinţia. Voastră o asemenea nelegiuire. Pomenita, jalbă este dreaptă 
și cu totul întemeiată pe legiuirile articolului 33 din așăzământul organic al acestor 
mânăstiri, singura, piatră de temelie, pe care numai întemeindu-se, pot ca să aibă ţara 
dispoziţiile acestei chinovii. Mânăstirea are trebuinţă de o școală monahică potrivită cu 
trebuința mânăstirii, potrivită cu hotărirea art. 33 din așăzământ, şi nicidecum mai 
mult, pentru ca să poată aveă și în faptă aplicaţia ei și supt următoarele drepturi şi 
mărginiri : 

A) Școala aceasta, întru administraţia sa din Jăuntru, să fie supusă tuturor regulilor 
ce se vor statornici numai de către autorităţile acestei mânăstiri, care să aibă neapărata, 
inspecţie morală și materială asuprari. 

B) Invăţăturile să se propue în limba patriei : moldovenește, grecește și rusește. Iar 
întinderea de orânduirea lor să se adopteze pe timp de patru ani, după anexa litera A 
din legiuirea votată de Divanul Obştesc la anul 1851, învățături pregătitoare, anume ce- 
rute și de art. 33 din așăzământul acestor mânăstiri: afară de muzica, vocală, adică: 
1. Gramatica românească, 2. Istoria Sfântă pe larg, 3. Istoria Bisericească pe scurt, 
4. Aritmetica toată, 5. Geografia nouă și veche, 6. Istoria universală și a patriei pe scurt. 
7. Retorica. 8. Dogmatica, 9. Pastorala, 10. Limba grecească, 11. Limba rusească care 
nu va fi obligatorie, 12. Cântările bisericești și Tipicul pe larg, 13. Citirea și tălmăcirea 
noului Testament. 

C) Profesorii, ca unii ce au a fi plătiţi de către sf. mânăstire, se vor numi totdeauna 
de către mânăstire și vor atărnă deadreptul de autoritatea sfintei mânăstiri, care însă 
îi va alege dintre acei monahi cu dovezi de bune purtări, cari vor aveă autorizaţia epi- 
tropiei seminariei centrale pentru exersarea profesiei de învăţători. 

D) Examenele la această școală să se facă regulat ca și la celelalte școli eparhiale pen- 
tru clerul monahic; la cari epitropia seminariei centrale va aveă dreptul și îngrijirea
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de a trimite un delegat asistent, iar atestatele se vor slobozi de către însuș autorităţile 
sfintei mânăstiri, 

E) Tinerii monahi sau fraţi de aiurea, niciodată nu vor puteă fi primiţi în această 
școală potrivit cu hotărirea art. 33 din așăzământul mânăstirii, unde zice că se hotărește 
cu nestrămutare, că numai stinerimea soborului acestuia va puteă ascultă arătatele în- 
vățături, la cari nu va fi nici decum iertat, nici se va puteă face silă despre. nimeni, a 
se primi mireni ori preoţi de mir sau călugări de pe la alte mânăstiri. 
„Deci smeritul stareţ, dimpreună cu soborul, pentru păzirea cu nestrămutare a acestor 
orânduiri, și spre ferirea sfintei mânăstiri de amestecul oricărei alte autorităţi biseri- 
cești sau politicești, cu umilință cade la apostoleștile picioare a Inalt Preaosfinţiei 
Voastre, ca să vă milostiviţi a mijloci de a se întări cu hrisov ţinerea acestei şcoli în 
mărginirea preserisă mai sus. Iar acele două hrisoave din urmă, cari n'au putut a se 
pune în aplicaţie nici de însuși acei cari le-au mijlocit, cu multă smerenie ne rugăm 
să vă milostiviţi asupra, acestor sfinte mânăstiri, a mijloci ca să rămâe nelucrătoare pen- 
tru totdeauna, ca unele ce sunt în contra aşăzământului organic a mânăstirii, în contra 
luminatelor hrisoave din anii 1843 și 1850 intăritoare zisului așăzământ, în contra apoi 

“și a hrisovului din 1853. Pentrucă cu bună seamă altmintrelea nu ar puteă în faptă re- 
zultă decât o vederată şi grabnică răsturnare și desfințarea acestor sfinte mânăstiri. 

(Iscăliţi) GHERASIM ARHIMANDRIT ŞI STAREŢ SFINTELOR MÂNĂSTIRI NEAMȚUL ŞI SE- 
CUL, AUGUSTIN DUHOVNIC SFÂNP. MÂNĂST. SECUL, DIMITRIE DUHOVNIC, SAVA DUHOVv- 
NIC, ARSENIE DUHOVNIC, TEODOSIE DUHOVNIC, ANDRONIC DUHOVNIC, BLASIE I1EROMO- 
“NAH, IRIMIA ICONONM. 

No. 30, Septemvrie 1856, 

XII. 

Mitropolitul Sofronie către Caimacam. 
Prea cuvioșia sa stareţul și părinţii soborului sfintelor mânăstiri Neamţul și Secul, 

mi-au adresat jalba, din 30 a trecutei luni Septemvrie No. 50, ce o alăturez în copie aicea 
spre lămurirea Excelenței Voastre, de cererile ce fac, şi fiindcă tot întru această cauză 
prea cuvioșia sa, și soborul v'au dat jalbă şi Excelenței Voastre, şi cu rezoluţia din 
29 a trecutei luni mi-aţi recomandat-o ca să-i far cuvenitele luări aminte și prin ana- 
foră să vi le aduc la știință spre cea mai departe lucrare, că după toată luare aminte 
ce am făcut, ca pentru cea dintâiu chinovie a țării, și ca pentru o regularisire ce priveşte 
iarăş în binele obștesc al clerului, găsesc de cuviinţă, unindu-se și Excelenţa Voastră, ca 
să se adune soborul din cliros, și câţiva din boieri ce veţi găsi de cuviinţă a-i rândui 

„întru aceasta, să consultăm, aici la mitropolie, şi potrivit cu mijloacele mânăstirii și cu 
„legitimitatea așăzământului hărăzit acestei chinovii, să socotim ceeace va fi de cuviinţă 
pentru punerea la cale a regularisirilor făcute prin pomenitele jalbe și despre rezultat să 
vi se aducă la cunoștință, 

No. 1.460. 6 Octomvrie 1856. 

Al Excelenței Voastre smerit către Dumnezeu rugător, 
(semnat) SOFRONIE MITROPOLITUL MOLDOVEI. 

Rezoluţia răposatului Caimacam. 
Sfatului Administrativ. 

Propunerea aceasta nefiind întemeiată pe vreun așăzământ sau măcar pe vreun ante- cedent, nu se poate încuviinţă, decât sfatul va întoarce luare aminte asupra neînchi-
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puirii mânăstirii, şi asupra înponceşăturilor ce se înfăţoșează prin hrisoavele slobozite 
ei şi de chibzuirea ce va face întru aceasta, îmi va referă, 

In 15 Octomvrie 1856. (Subseris) TEODOR BAtş. 

XIII. 

Anaforaua Siatului Administrativ adresată Caimacamului la 
12 Noemvrie 1856. No. 4.112. 

Excelența Vvastră, 

Prea Sfântul Mitropolit, pe lângă anaforaua din 6 Octomvrie trecut, sub No. 1.460, au 
prezentat Excelenței Voastre copie după suplica stareţului și soborului sfintelor mâ- 
năstiri Neamţul și Secul. , 

Cu cerere întâiu de a rămâne nelucrătoare programele cuprinse în hrisoavele dom- 
nești din anul 1855, sub No. 3016, și din anul 1856 sub No. 1.274, pentru şcoala din Târ- 
gul-Neamţului, regulate aceste programe pe curs de 16 ani, cu clașele gimnaziale și un 
internat de 50 studenţi; în privirea. strâmtorării mijloacelor bănești a sfintelor mânăstiri 
Neamţul şi Secul. 

Și al doilea, de a, se înfiinţă în mânăstire o şcoală monahică, în conformitate cu ros- 
tirea art. 33 din așăzământul organic al mânăstirilor. 

Şi pe principiile următoare: 
A) Şcoala aceasta întru administraţia sa din lăuntru, să fie supusă tuturor regulilor 

ce se vor statornici numai de către autorităţile acestei mânăstiri, cari să aibă neapărată 
inspecție morală asupră-i. 

B) Invăţăturile să se propue: românește, grecește şi rusește, iară întinderea de orân- 
duirea. lor să se adopteze pe curs de 4 ani, după anexa lit. A din legiuirea votată de Divanul Obștesc la anul 1851, învățături pregătitoare anume cerute și de art. 33 din 
așăzământul acestor mânăstiri, afară de muzica vocală, adică; 1) Gramatica românească, 
al II-lea) Istoria Sfântă pe Jarg, HI) Istoria, bisericească pe scurt, 1V) Aritmetica toată, 
V) Geografia nouă și veche, 6) Istoria Universală și a patriei pe scurt, VII) Retorica, 8) Dogmatica, 9) Pastorala, 10) Limba Grecească, 11) Limba rusească care nu va fi obliga- 
torie, 13) Cetirea și tălmăcirea, Noului Testament, 

Profesorii, ca unii ce au a fi plătiţi de către sfânta mânăstire, se vor numi totdeauna 
de către mânăstire, și vor atârnă, deadreptul de autoritaţea, sfintei mânăstiri. 

Mânăstirea însă să-i aleagă din acei monahi cu dovezi de bune purtări, cari vor aveă 
autorizaţia epitropiei seminarului central pentru exersarea, profesiei de învăţători. 

0) Examenele la această şcoală să se facă, regulat ca și la, celelalte școli eparhiale 
pentru clerul monahic, la care epitropia seminarului central să aibă dreptul şi îngri- 
jirea de a trimete un delegat asistent, iară atestatele :să se sloboadă de către însăși au: 
torităţile sfintei mânăstiri, 

D) Tinerii monahi sau fraţi de aiurea nici odată să nu fie primiţi în această școală 
potrivit cu hotărirea art. 33 din așăzământul mânăstirii unde zice că: 

«Se hotărăște cu nestrămutare că numai tinerimea soborului acestuia va, puteă ascultă 
arătatele învățături, la cari va, fi nici de cum iertat, nici se va puteă face silă despre ni- 
meni a se primi mireni, ori preoți de miri sau călugări de pe la alte mânăstiri.» 

In vederea aceasta, Prea Sfântul Mitropolit au propus prin numărata anaforă că dacă Excelenţa Voastră va încuviință, apoi să se adune sobor de cler şi câţivă din boieri la 
mitropolie, spre consultarea şi hotărirea celor de cuviinţă întru aceasta, după mărginirea 
așăzământului hărăzit numitelor mânăstiri,
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Iară Excelenţa Voastră aţi binevoit a recomandă sfatului o asemenea anaforă cu 
următoarea rezoluţie: 

«Propunerea aceasta, nefiind întemeiată pe vreun aşăzământ sau măcar pe vreun an- 
tecedent nu se poate încuviinţă. , ' 

«Decât sfatul va întoarce luare aminte asupra neinchipuirii mânăstirii și asupra înpon- 
cișeturilor ce înfăţoșază hrisoavele slobozite ei și de chibzuirea ce va face întru aceasta 
îmi va referă». , 

Deci Sfatul Administrativ Extraordinar, având în vedere prescrisele cereri ale 'soborului, 
atât pentru mărginirea şeoalei din Tg.-Neamţului cât și pentru înfiinţarea școalei pro- puse de monahi, este de socotinţă de a se învoi de a rămâne școala din Târgul-Neam- 
țului, după statutul fondaţiei sale din anul 1853, fără internat, după însuş dorința sta- 
reţului împreună cu soborul. 

lar acea pentru monahi a se organiză pe principiile şi după programele încuviinţate 
la celelalte seminarii din ţară. 

Definitiva, hotărire însă rămâne la încuviințarea, Excelenţiei Voastre câtre care Sfatul 
cu respect se referează, 

(Iscăliţi). 7. BALŞ, C. CATARGIU, A. STURDZA, P. SCHELETI, G. ASACHI, A. RUSU. 

| Rezoluţia Excelenței Sale: 
Se încuviinţează propunerea de faţă a sfatului și, spre aplicarea ei de întocmai, cum 

și a se statornici în viitor, se va slobozi hrisov. 1856, Noemvrie 12. ” 

XIV. 

Observaţii la jalba starețului Gherasim către 
Prea Sfinţitul Mitropolit Sofronie, pentru desființarea şcoalelor 

din mânăstirea Neamţului şi a gimnaziului din Târg. 

Desi scopul nostru nu este altul decât a publică hrisoavele fostului Domn Grigorie 
Ghyka, și actele atingătoare de înfiinţarea seminariei din sfânta mânăstire Neamţul, cum 
şi a gimnaziului și a internatului din Târgul-Neamţului, asemenea şi lucrările făcute în 
timpul căimăcămiei răposatului “Teodor Balș, spre desfiinţarea acestor şcoale, și a lăsă 
ca publicul nepărtinitor și viitorimea să judece aceste lucruri, socotim însă de datoria, 
noastră a face oarecare observaţii drepte jalbei ce stareţul Gherasim au dat Prea Sfin- 
țitului Mitropolit, cerând stricarea acestor aşăzăminte, a cărora desființare au umplut 
de durere inimile, nu numai a părinţilor iubitori de fii, cari nu au mijloace a-și trimite 
copiii lor mai departe pentru învățătură, ci și a tuturor patrioţilor bine gânditori. 

Pricina, de căpetenie pentru care cere desfiinţarea, școalelor, zice stareţul, că este nea- 
jungerea venitului, pe care îl arătă că se cheltuieşte cu atâtea şi atâtea lucruri, precum 
ținerea mânăstirilor şi a schiturilor, spitalul, bolniţa bătrânilor și a smintiţilor, arhon- 
daricul şi altele. 

La acestea răspunsul este foarte simplu: arhimandritul Dionisie, când a fost numit 
stareţ, au găsit tot venitul cheltuit precum și depozitele, incă și o datorie de 297.068 lei, 
Iar călugării nu primise porţia de îmbrăcăminte nici pe anul 1854 nici pe 1855, și în 
camara mânăstirii nu se găsiă nimie. 

Cu toate acestea au ţinut mânăstirile mai bine decât până aci, au dat haine la toţi, 
au plătit datoriile, au făcut încăperi pentru internat (vezi Gazeta de Moldova No..22, 
anul 1856) în care toate aceste se arată pe larg), şi la ieșirea sa nu numai n'au lăsat mâ- 
năstirea datoare, ci a lăsat şi bani în casă. .
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Starețul de acum se îngrijește de programele din hrisoavele din anul 1855, No. 3.016, și din 1856, No. 1.274, cu un întins curs de 16 ani, și care zice că n'au putut a se pune în aplicaţie. 

XIV-a, 

Tablou de venitul mânăstirilor Neamţul 
şi Secul pe anul 1855--1856. 

  

lei Par, La intrarea arhimandritului Dionisie i s'au înfăţoșat de cătră călugării ce cârmuiau averea mânăstirii lista, de venitul regulaţ și întâmplător în sumă de ..,..., IP IER 
824.552 4 Pe şapte luni dela Intrarea, arhimandritului în stăreţie, au dat socoteală la mitropolie (afară de productele a 15 moșii căutate pe contul casei) de . 1.533.324 — „Spor în venit regulat anual dela, câteva moșioare şi acarete s'au făcut de. 197.143 — Datorii ale mânăstirii la, osebite locuri, lăsate de foștii stareţi şi cari s'au 

Pe aa e e 99068 — 

Venitul pe 1856. 

Venitul total dela 1 Ianuarie până la 10 Iulie, în care întră și depozitul de lei 45.067 parale 20 din câtevă acarete date în Ianuarie ........ 583.145 21 Cheltuieli pe aceste 10 luni cu ținerea mânăstirii, reparaţii, lucrul viilor și a 14 moşii căutate pe socoteala mânăstirii... e... 561.261 8 Rămân în camara mânăstirii către 10 Iulie, în numărătoare și câteva ră. mășiţe din câștiul întreg al Sf, Gheorghe, afară, de câştiul Sf. Dumitru, cum şi venitul moșiilor căutate pe contul mânăstirii, care este cunoscut că se încăsueşte toamna 

sa au lăsat casa, datoare, și de aceea n'au putut ţineă școalele, cum și de a deșteptă, (trezi) chiar şi pe părinţii din chinoviu, ce sunţ lăsaţi într'o desăvârșită, necunoștinţă despre interesele casei, care sunt monopolul numai a vreo câţiva ce profită cu paguba celorlalți, 
: 

XV. 

Starețul de Neamţu către mitropolit, 

I. P.S. S. Mitropolitul, 

Fiindcă vechilul ce l-au avut aceste mânăstiri din stânga Prutului, în Ba- sarabia, căutător intereselor moșiilor mânăstirilor aflătoare acolo, au muiiţ Analele 4. R.—Tom. XXXII--Memoriile Seci. Istorice. 
7
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încă dela anul 1856, în locul căruia urmând a se rândui un altul, sau găsit 
de cuviință că mai înainte de toate să aibă mânăstirea o lămurită ştiinţă 
despre toate procesurile atingătoare de proprietăţile sale de acolo. Drept 
care am și rânduit pe ieromonahul "Teofan Criste, vechilul mânăstirii, ca 
să meargă acolo şi să cerceteze în ce stau toate procesele atingătoare de 
mânăstire și informându-se despre toate, să aducă lămurită ştiinţă la mâ- 
năstire. După care apoi să se poată chibzui și rândui vechilul ce se va în- 
sărcină cu asemenea lucrări. Pentru care cu plecate metanii, vă rog să vă 
milostiviţi a mijloci locului cuvenit a i se învoi trecere în Basarabia slo- 
bozindu-i-se paşaportul cu trecerea mai de multe ori și întoarcere, pentru 
care în dosul acesteia i sau însemnat și fizionomia. 

858 Ianuarie 10, No. 14 (1). 

XV-a. 

Plenipolenţă (2), 

Prin care se împuterniceşte din partea acestor sfinte mânăstiri Neamţul 
şi Secul pe Sfinția Sa Ieromonahul Teofan Cristea, din acest sobor, de a 
merge în Basarabia spre a aduce o lămurită știință despre toate interesele 
atingătoare de proprietăţile: acestor mânăstiri aflătoare acum, deci spre a fi 
cunoscut întru aceasta, i s'au dat această plenipotență adeverită cu iscăli- 
tura cuvenită și punerea, peceţii. 

No. 15. 1858 Ianuarie 10. 

(Iscălit) GHERASIM, ARHIMANDRIT ȘI STAREŢ SF. MÂNĂSTIRI NEANȚUL 
ŞI SECUL. 

(Urmează adeverirea Divanului de întărituri). 
Originala plenipotenţă a căreia copie este trecută mai sus, o am primit. 

(Iscălit) TEOFAN IRROMONAHUL CRISTEA. 

(1) Din dosarele Mitropoliei Moldovei. 
(2) Ibidem.
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XVI. 

Bugetul mânăstirilor Neamţul şi Secul pe anul 1858. 

INCĂRCĂRILE, 

Venitul moșiilor pe anul 1858. 

Moşia Munţii .....,,...., ÎNC RD 
> Săbăoani. 
» Tg. Neamţu, Răuceştii și Oglinzi ....... 

Ş » Brătești cc... Pe. 
* 9 Tărpeștii 
E, >»  Davidenii. n 
<a »  Oșlobenii., . 
ti » Giuleşti ..,.., e 
d »  Scoposenii .. 
e 2 Durăștii 
2] >  Băloșești 
'8 » Parte din Jigoreni. . 
% » » din Crăești, ţinutul Vasluiu.. . 
s » Pământurile dela Gâne ........... 
“ »  Mogoșeştii și Volintireştii ....,....... 
S >» Piscuși Hărseștii. . 
d > Epurenii en 
a »  Orţeştii și Boroaea , ....... o 
2 o Năneștii 
= > Ciofreştii <a 

>» Tâmpeştii și parte din Crăești, ţinutul Neamţu . 
»  Pleșeștii, ţinutul Suceava... ..,. a.   

Suma totală a moșiilor din Moldova . 
Venitul moșiilor din Basarabia imposesiete dela anul 1858 

Apr. 23 și până la asemenea lună și zi, 1864, adică: 
Moşia, Cotova cu parte din Burdujeni. ........ 

»  Visoea, Crieicăuţii și Pelineii. , .. 
» Vatra lazului , . 
> Şoleanii. e 
»  Nemţănii. 
» Valea Rusului... . ,..., RR 
» Vlădeni, şi. 
po Mireștii RR a 

  

  

Lei B. 

111.407 — 

98.716 — 

92.500 — 

37.000 — 

29.822 — 

26.122 — 

19.647 — 

19.388. — 

12.950 — 

9.250 — 

3.700 — 

1.887 — 

592 — 

2.8J0 — 

99.900 — 

61.087 -- 

42.957 — 

33.300 — 

8.547 — 

8.251 — 

1.844 — 

9.287 .- 
eee 

Lei E. 

136.954 — 

216.054 — , 

(1) Aici este vorba de bani valorând câte 17, de pară. Banii erau o monedă convenţio- nală care nu există de fapt.



100 RADU ROSETII 

Venitul dughenilor şi a altor acareturi de prin târguri. 

  

Lei B. 
Dela, 15 dughene din capitala Iaşi . . Imposesieţe dela 21.090 — 
Dela. magazia din orașul Galaţi . . . 1855 Oct. 26 pânăla O 4.625 — 
Dela, dughenile din Tg. Roman . . 1858, iar Oct. 26 3.549 — 
Casele dela Tomazichi, din Iași, dela 1836 Aprilie 23 și până 

la aceeaș lună și zi, anul1859.......,...,..... 4.847 — 
Dugheana din Botoşani dela 23 Apriiie 1858 și până la aceeaş 

lună și zi, anul 1861. cc. 2.590 -- 
Spiţăria cec. sa ez -6.845 — 
Salhanaoa. . cc. ebe e 5 3 1.500 -— 
Casele dela Montacaș. . ......... e = 23 E 1.850 — 
Dugheana de piatră cu 2 rânduri. ....-. oSpet 1.201 — 
O dugheană a schit. Vovidenia. ..... 235 esa 475 60 
Altă dugheană îij ........... 33 88 475 60 
Altă dugheană tij ..... a a9 5 2ă 310 — 
Altă dugheană tij .. .........., Ş ao Ea 310 — 
Două dughene dela răp. Varnava Gorgos . 5 ez 58 451 — 
Un han îi. cc... 33 Ba Sa 
Un han dela Gheorghe Aron ....... 23 ads 962 — 
Dugheana de lângă d-l stol. Chiriac Fasolă . 952558 623 — 
Dugheana de lângă Vasile Tărpeseu. ., . “Rs EI 172 — 
O căsuţă din mahalaua Țuţuenilor . ... , = 5 „E €, 111 — 
O căsuță acoperită cu paie. ....... SI 238 37 —. 

Beznănuri de locuri și vaduri de moară, 

Un loc dat de veci ded-lui Sion 
Două locuri de lângă locurile 

schitului Urgueştii . . ... Aceste locuri sun in 110 — 
Pentru 4 locuri în uliţa Neam- capitala . Iaşi 

ului cc. 416 — 
Un loc de pe Podul Vechiu. . 65 — 
Un loc în Târgu de Jostij ....... 50 — 
Un loc dela Ihăl Zarafu din laşi. ........, 108 — 
Un loc în Tg. Bacăului . . Ia 110 — 
Un loe în Tg. Frumos, pe care acolo este cârciumă, împose- 

sietă dela 23 Aprilie 1857 pănă la 1860 iarăşi Aprilie 23 , 666 — 
Două vaduri de moară pe moșia Ocea . . a. 200 — 
Un vad pe moșia Vânătorii . 40 — 
Pentru un loc sterp din Roman, ce s'a dat că să se facă 

binale pe el, pe 14ani începători dela 1857 Aprilie 23 zile 11 — 
Bezmănul unui loc sterp din Galaţi . cc... 217 60 

651 — 

2.213 60
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Venitul orenzilor, a morilor şi a pivelor aflătoare pe mo- 
șiile rămase în căutarea casei. 

Lei B Orânda din Vânători, inposesietă dela 23 Aprilie 1858 și până 
la asemenea lună și zi 1861... 9.250 — 

Moara cu 3 pietre dela Podiș ce-i zic a lui Ureche e ae 2.060 — Moara cu o piatră din gura Sascuţii Sase 1720 — 
Piva cu 2 găvane din sus de Condreni : z 610 — Moara cu o piatră dela luncă z5E8s — — Moara cu 2 pietre de lângă, rohateă ae 900 — Moara cu o piatră şi 2 Băvane de sumane 5 3 â 501 — Piva eu 2 găvane în prund “ Sas 1.006 — 7 pive, una cu 2 găvane și celelalte cu câte una 2 £ 35 991 — Moara cu 2 pietre în fagi SR 1100 — 

fostul stareţ, părintele arhimandrit Dionisie, dela 1856 
Aprilie 23 până la 1859, iarăș Aprilie 23, banii chiriei 
s'au primit tot de Sfinţia Sa atuncea, precum glăsueșşte 
înscrisul ce se păstrează. 

Moara cu două pietre sub cetate, înposietă dela -15 Iulie 1857 
până la 23 Aprilie 1859... .. 3.219 — 

Moara cu 3 pietre dela Hrineu, pe moșia Vânătorii, împose- 
sietă dela 1 Ianuarie 1858 și până la aceeaș lună și 

Moara din prund, din Spini, cu două pietre, închiriată de | 

Zi anul 1861. 
4.181 — 

Moara pe Godovana Pe moșia aceea înposesielă 2015 — 
Moara cu 2 pietre dela Bivol | dela 1856 Apr. 23 până la 23 2275 — Piva cu 2 găvane Apr. 1859. 301 — Orânda de pe mosia Ocea împosesietă dela anul 1856 Noem.- - vrie 15 până la 1853 Aprilie 93... 2.960 — O moară tot pe moşia Ocea cu o piatră numită a lui Por- 

firie, împosesietă dela 23 Aprilie 1857 și până lu 1859 ia- 
răș Aprilie 23, 1.375 — 

Moara cu 2 pietre dela bahnă pe moșia Timișești înposesietă, 
dela anul 1856 Aprilie 23 și până la 1859 iarăș Apr. 23., 2044 — 

Moara, dela Izvoare, tot pe Timeșşeşti, cu o piatră şi 3 găvane 
de făcut păsat, au rămas pe socoteala mânăstirii . . . , 5.105 — Orânda din Preoţeşti, moșia Timișeștilor, tot dela 1856 A- 
prilie 23 şi până la 1859, iarăș Aprilie 23. ,....., 2.627 — Moara rouă cu 2 pietre pe moșia Petricani, inposesietă dela 
anul 1856, Aprilie 23 și până la 1859, iarăş Aprilie 23, . 1,130 — Orânda dela drumul mare, tot din Petricani, dela 1837 Oc- 
tomvrie 26 până la 1859 Aprilie 93... 3211 — Moara cu 2 pietre pe moșia Petricanii, făcută din nou de 
Teodor Botezatu ., 1.110 — Moara cu 2 pietre pe moşia Măneștii numită La Plop, dela 
anul 1856 Aprilie 23 până la 1859, iarăş Aprilie 23 . ., 6.660 — Orânda din Mănești dela anul 1856 Aprilie 23 și până la a- 
1859, iarăș Aprilie 23 zile. ..,... îmi. . 1.110 —
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Lei B. Lei B 
Orânda i De pe moșia Nemţişorul, înposesietă dela 7,548 — 
Morișea cu o piatră $ 1856 până la 1859 555 — 
Morişea cu o piatră De pe cătunul Bi 150 60 
O altă morișcă tot cu o piatră Groşii REZ: 150 60 
Orânda din Drăhoeşti Sea 1,240 — 
Orânda din Brusturi Ea 1.510: — 
Orânda din Poiana Prisăcii 2s5a 1.500 — 
Hanul de pe moșia Bălțaţii au rămas pe socoteala mitocului _ — 
Orânda de pe moșia Gugea dela anul 1857 Aprilie 23 și până 

la 1860 Aprilie 23... cc. .... 1.147 — 
Orânda din comuna Boiștea dela 1853 şi până la 1858 Oc- | 

tomvrie 26... cc. ne 1.000 — 
Orânda de pe moșia Blebea dela anul 1856 și până la 1859 

Aprilie 23. 2051 — 
Orânda de pe moșia Juleștii dela anul 1856 şi până la 1859 

Aprilie 23. 814 — 
Orânda de pe moşia Furceni dela anul 1857 Octomvrie 26 

până la 1858 iarăș Octomirie 26 ...,........ 800 -- 
Inposesierea a 4 pogoane vie dela Mărgărint, în podgoria 

Odobeşti pe 4 ani începător dela 1855 Martie 13 până la 
1859 iarăș Martie 15... 148 — 74.995  — 

Alte primiri. 

Despăgubirea scutelnicilor . .. 2.133 — 
Pensia. 

1.200  — 
Dela mânăstirea Mogoșeștii după diata ctitorului ei. .. 1.000  — 
Dela epitropia casei răposatului ban Aftanasie Gosan . . . 530 — 
Dela dumnealui posesorul Târgului Neamţu, pentru 209 făl- 

ceri ce are a da în fiecare an, până la anul 1860 Apr. 23. 5.550 — 10.432 — 
1.092.642 60 

Adică un milion, nouăzeci şi două mii șase sute patruzeci și doi lei, și șasezeci 
bani, cuprinde suma totală a încărcăturilor arătate prin bugetul acesta pentru anul 1858. 

(s5) GHERASIM ARHIM. ŞI STAREŢ SF. M-RL NEAMȚU ŞI SECUL,. (Ss) DOROTELU DUHOV. 
EGUMEN SF. M-RI SECUL. (ss) AUGUSTIN DUHOVNIC, (SS) IACOB DUHOVNIC. (ss) TEODOSIE 
DUHOVNIC. (Ss) ANTIM DUAOVNIG CĂMĂBRAŞ SF. M-RI, (SS) IRIMIA ICONOMUL M-RII. (ss) 
TEODOT MONAH LOGOFĂT M-RII, 

SCĂDERILE, 

Ținerea tuturor sfintelor bistrici. 

Cheltueala, sf. biserici din soborul Mânăstirii Neamţului, adică: 
Biserica mare, Sf. Mare Mucenie Gheorghe, Adormirea 
Maicii Domnului, Buna-Vestire. Sf. Ioan Bogoslovul, Sf. Ioan 
Nou şi Sf. Panteleimon, în care intră şi 500 ocă ceară albă 
și galbănă ce se cumpără, osebit de aceea ce se aduce dela 
prisăcile mânăstirii, din care ceară se împarte la toate bi- 
sericile din sobor și m-rea Secul cu schiturile m-rii .. . 

Chelţueala Şf, biserici dela mitoacele mânăstirii . . Pc. 
21.000 — 

"8.000 — 
În m ama ai 

29.000 —
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Lei B. 
Parte din cheltueala pe anul acesta, 1858, la, acoperire bise- 

ricii mari cu tablă de aramă și la facerea a două turnuri . 
de cărămidă, cari sunt de lemn și stricate din vechime 
3000 aa 111.000 — 

Facerea de cărămidă a bisericii dela moșia Timişeștii, care 
este de lemn și putredă de vechime. 1.000 He... 317.000 — 

Facerea din nou a 2 biserici dela, moșia Piscu, care sunt stri- 
cate de vechime și stau închise. 1.500 Ha. 55.500 — 

Reparaţia şi acoperirea cu fier alb a bisericii din mitocul 
mânăstirii dela Galaţi. 1.5004£. ...... SRR 35.500 — 

Repararea bisericilor cari mai pot îngădui meremeturi. 5007 18.500 — 
Lăsându-se pe anul 1859 următoarele : 
1 Acoperirea din nou a chiliilor mânăstirii Secului 
2 biserici la Valea Rusului, Şolcanii și Nemțenii din Basa- 

rabia, 
2 biserici la Brăteștii, ţinutul Roman 
1 biserică la Volintireşti, ţinutul Roman 
1 » la, Pleșești, ţinutul Sucevei 
1 > la Giulești 
1 » la Scoposeni, ţinutul Fâlciului 
2 » la Răucești și Oglinzi, ţinutul Neamţului şi bise- 

ricile de pe moșia Munţii 
In închipuirile bugetului pe an. 1859, se vor vedeă cu anume 

lămurire, câte se cere făcute din nou și care numai a se 
repară 

Pinerea sfintei mânăstiri Secul cu schiturile, 

Cheltueala sfintelor mânăstiri Secul, Sihăstria şi Sihla, cu le- 
file argaţilor odăii și alte mărunte cheltueli ...,... 23,360 — 

Cheltueala schitului Vovidenia cu lefile argaţilor, a vezetiilor 
odăii și alte mărunte cheltueli . . . ...... 4.118 105 

Schitul Procovu. . cc. Pia cena Ia 

Imbrăcământea părinților și fraţi după pilda 

anului contenit. 

Pe 3160 coţi șieao cumpăraţi, bez postavul ce iesă dîn fabrica 
mârăstirii. e. i. 20.808 6 

Pe 7.679 coţi noatină .,......... .. 26.599 21 
Pe 1.523 coţi materie de căptușeală și dalfori. ...... 2816 — 
Pe 6 ocă 90 dr. ibrișin cc... 1.665 30 
Pe 630 1/, coţi de materie, p. cămilauce şi shime..... 3.114 9 
Pe 189 coţi muhair ......... ea. "2.834 — 
Pe 55 topuri aţă turcească ..,... cc... 428 -— 
Pe 2.102 coţi şi 563 bucăţi găitan ............ 3.304 102 

19.055 - 84 Pe 444 bucăţi pânză olandă și americă, ,.., 

Lei B. 

277.500 — 

21.699 105
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Lei B. Lei B Pe 15 ocă 100 de. aţă de lână pentru lucru din lâna oilor MANĂSir 
86 56 Pe 36 ocă 295 ar, aţă albă de Brașov pentru cusuţ . 656 42 Sfoară, groasă pentru four e 273 60 Pe 2.554 ocă 200 dr, lână, din lâna mânăstirii pentru făcut | Sumane și cergi. e 

3.567 6 Pe 3.500 pielcele cumpărate osebit de acele ce se adună, dela oile mânăstirii 
24.500 — Pe 167 saftiene pentru încălțări 
2.115 — Pe 208 meşine fi. . 
842 60 Pe 231 piei de bou şi de vacă tij pentru încălțări de părinţi şi fraţi, din cari se întrebuințează și la argaţi, vezetei şi alte trebuinţi, osebit de pieile cari iesă dela vitele mânăs- tirii,. ., ENI 17.368 — Pe lucru la, ciobotari pentru încălțări de saftiene. . . . . 394 — Pe 3.265:/, coţi și 55 valori pânză leșească pentru cămeşi Și mindire <a 5.826 60 Pe 3.700 coţi și 3 topuri pânză groasă pentru ţoluri Ja ham. bar și pentru zapoance . 

3.201 45 137.605 101 
Cele spre hrană, atât pentru trapeza soborului cât și a ar- hondaricelor, tot după pilda anului trecut, 
Pe 21.098 ocă pește sărat şi proaspăt pentru trapeza, sobo- . rului sfintelor mânăstiri Neamţu şi Secu, cu schiturile Vo- videnia, Pocrovu, Sihăstria, și Sihla precum și arhondari- cele mânăstirilor 

63.329 87 Pe 4191 ocă unt de lemn... 27.681 30 Pe 2.651 ocă oloia. .. i: 10.470 99 Pe 4127 jum. ocă orez... 8.565 51 Pe 2059 ocă zahar . ... i 13.067 114 Pe 3.111 ocă masline ...... Pa 6.175 9 Pe 59 ocă, 350 dr. icre negre . . n 1.806 60 Pe 77 ocă icre de CAD eu 337 — Pe 19 ocă tij de Șiaă a 350 60 Pe 310 scrumbii, 
187 — Pe 166 ocă 250 dr. hribi, 

2.213 15 Pe 595 ocă pere . . 
210 — Pe 85 ocă 350 dr. Caracatiță. 1 1.770 105 Pe 364 vedre 6 ocărachiu, . iii 8.045 — Pe 2.374 ocă carne de vacă... 3.690 48 Pe 21 cutii sardele de Italia. i 140 — Pe 1.000 ţâri ...... SR 100 — Pe 26 ocă unt de lemn paravanschie ..,......., 244 — Pe 30 ocă 275 dr. novri. . 

1759 60 Pe 328 jum. ocă chiperiu .. 
2.068 45 Pe 36 ocă capere . .. .. Pau 1% —
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, 
Lei B. Lei B. Pe 57 ocă strafide roşii... 

457 — Pe 4 ocă 200 dr. strafide roșii fără sâmburi ....,.. 54 — Pe 130 ocă 200 dr. strafide negre . cc. 370 60 Pe 34 ocă smochine de cutii. 
166 90 Pe 22 ocăhalvă. 
242 — Pe 11 ocă 200 dr. eaisie, . 
118 — Pe 33 ocă migdale. .. 
462 — Pe 18% ocă fedeă . 
806 — Pe 6 ocă grisă ., CI DR 36 — Pe 10 ocă macaroane ,.... 65 — Pe 2 ocă 200 dr. scorţişoară. . 42 60 Pe 3 ocă cuişoare. . 
24 — Pe 7 ocă 150 dr. inibahar .. 48 15 Pe 1 ocă chimion. . 
5 — Pe 312 dr. cleia de morun. . ....,... . 117 — Pe 13 ocă silitră, . 

117 — Pe 537 alămi . 
218 105 Pe 1.025 portocale. . e 30% — Pe 226 ocă 325 ar. rom... .. 985 30 

Pe 3 ocă vuteă . .. e 36 — 
Pe 248 ocă 200 dr. cafe... 1.813 30 
Pe 13 ocă 200 dr. ceaiu. . 703 — Pe 125 ocă 50 dr. dulceaţă ..........,.... 115 — 159.630 — Pe 31 funţi lumânări de spermanțetă. .., 190 60 De 185 ocăsopon bun. .. 

874 90 Plata edicurilor, vămilor și vătăjia în cumpărarea băcăliilor dela Galaţi și de pe la alte târguri. 8.305 — Cheltueala, arhondaricului, adică : în cumpărarea de farfurii, 
cuțite, furculițe, linguri şi altele .. 

8.263 105 Cheltueala mitoacelor dela care se îndestulează mânăstirea 
cu cele trebuitoare .. 

146.966 175 Pentru lucrul viilor și chiria adusului vinului la m-re și alte 
osebite chirii... ea 66.999 66 Cheltueala fabricilor adică, postăvăria, potcapigeriă, €0jo- 
căria, ciobotăria, tălpălăria, legătoria, de cărţi și Mougeria . 4.252 111 Cheltueala odăii, pe fier, oțel, dohot şi altele. . ....., 15.098 78 Feliuri de cheltueli mărunţe . . 

1.1796 75 Cheltueala economiei în feluri de trebuinţi obștești . . .. 24.90 69 Cheltueala, căldărăriei, adecă, aramă, cosiţor şi altele... . 4.096 102 Cheltueala tipografiei . 
5.988 27 Pe steclăria ce se cumpără în fiecare an ......... 5.894 Cheltueala cancelariei... . a. 2.503 105 Cheltueala, drumurilor prin păriaţii trimişi de ascultare în feliuri de trebuinţi a casei după pilda anului contenit . . 20.717 93 Pe fân, ovăs și altele pentru vitele m-rii, ce se cumpără în 

toţi anii, neajungându-se acel ce iesă dela mitoacele cu 
moșiile oprite pentru casă. ,,,..,. î... | 67.985 —
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Lei B, Lei B. 
Pe 30.000—ocă sare... : : 6.000 — 
Plata birului hrisovoliţilor și a însurăţeilor. ....... 4.333 54 
Lefile argaţilor de pe la toate fabricele, a vezetiilor odăii şi 

de pe la toate vitele mânăstirii, după pilda anului conte- 
nit, însă anul acesta nu se crede că se vor acoperi cu 
această samă ., cc cca 26.165 108 

Lefile vechililor. 

Vechilului din capitală. cc 37.000 — 
Vechililor de pe la ţinuturi . ...... cc... 9.250 — 
Plata Vechilului din Basarabia. .. .... 14.800 _— 61.050 — 
Leafa Inginerului,. .. cc. 1.400  — 
Pentru ţinerea ospitalului din Tg. Neamţului precum și a 

paraclisului ce este în el, după osebit buget, cu repa- 
raţia ce urmează a se face... .. .... 114.607 12 

Plata doftorului din lăuntrul m-rii pentru bolniţa lipsiţilor 
de 'minte, și a bolniţei bătrânilor precum și a părinților 
din sobor ce se vor întâmplă a fi bolnavi, cu mâncare 

  

sa, câte 5 lei pe zi .. . cc. cc... 9.825 — 
Pentru doftoriile trebuitoare la spiţăria din lăuntrul m-rii 

după pilda anului contenit. .,...., ao. . 2.284 54 12,109 54 

Cheltueala seminariei din m-re. 

Leafa rectorului ., ...... ah. 7.400 — 
» profesorului Iliu... cc. 3.000 — 
» > al lea... cc... 2.400 — 

Cumpararea cărţilor pentru seminar, lefile argaţilor și alte 
casnice cheltueli. . . . . cc... aaa 6.937 45 19.737 45 

Cheltueala școalei primare din Tg-Neamţului. . ..... | 11.296 .12 
Pentru cumpararea, a 100 vase de stejar nouă pentru via, 

care neapărat cere trebuinţă, socotite unul câte 3+$, 3007. . 11.100 — 
——— 
1.296.160 104 

Adică un milion, două sute nouăzeci şi şase mii una sută șasezeci lei, şi una sută 
patru bani, cuprinde suma totală a cheltuelilor ce au a urmă pe anul curent 1858, și 
fiindcă suma cheltuelilor covârșește suma primirilor cu 203.518 lei, 44 bani, apoi nă- 
dăjduim -că această sumă se va acoperi din rămășiţurile prevăzute în sama anului con- 
tenit și din veniturile neregulate. 

(Ss) GHERASIM ARHIM. ŞI STAREŢ SF. M-RI NEAMȚU ŞI SECUL. ($s) DOROTEI DUHOVNIC 
EGUMEN SF. M-RI SECUL. (Ss) AUGUSTIN DUHOVNIC. (ss) IACOV DUHOVNIC. (ss) TEODOSIE 
DUHOVNIC, (ss) ANTIM DUHOVNIC CĂMĂRAŞ SF. M-RI. (SS) IERIMIA ECONOMUL M-RII, (ss) 
THEODOT MONAH, LOGOFĂT M-RII. - 

Observându-se condica de faţă, ce s'au propus de sf-le m-ri Neamţu, Secul, cu schiturile, 
pentru cheltuelile pe anul curent 1858; şi văzându-se. închipuite după art. 25 din așă-
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zământ cu toată oruţarea putincioasă, potrivit neapăratelor trebuinţe; se încuviințează, 
pe temeiu că suma de cheltueli, întrucât covârșeşte venitul, se va acoperi din rămășița 
prevăzută in sama anului contenit 1857 și din veniturile neregulate. 
  

Pecati (ss) SOFRONIE MITROPOLIT MOLDOVEI. 
ecetia, . Mitropoliei] (SS) MARDARIE EPISCOP SOTIRIOPOLEOS. 
1851 (ss) GHENADIE TBIPOLEOS LOCOT. DE EPISCOP DE HUŞI. 

Director Mitr. (ss) P. PANU. 
      

Secţia I-i, No. 239 1858 Fever. 15. Iași. 

XVII. 

Adresa Ministerului Cultului şi al Invăţăturii Publice trimisă cu- 
viosului stareț şi soborului Neamţțul şi Secul. 

Prea Cutioşiei sale părintelui Gherasim, starețul sfintei mânăstiri Neamţul 
şi Secul şi soborului acelor mânăstiri, 

Scopul mântuitor al aşăzămintelor religioase la toate naţiile creştine, au 
fost şi este întinderea moralei evanghelice, învățătura și luminarea omenirii, 
desvoltarea, ştiinţelor şi sprijinul orfanilor și a celor neputincioşi. 

In mânăstiri sau păstrat ştiinţele și bărbaţii învăţaţi, în timpul chiar a 
invaziilor barbarilor, şi din ele, pe urmă, sau răspândit la credincioşi. 

Moldova n'au rămas întru nimie mai jos în privirea 'așăzămintelor de bine- 
facere decât alte naţii creştine, căci ce sunt mânăstirile de cari este plină 
dacă nu atâtea aşăzăminte de facere de bine? 

Drepturile angajază la datorii, potrivite de binefacerile de cari se bu- 
cură cinevă. 

Cu toate acestea, cu măhnire se priveşte că acele mânăstiri, în contra 
acestui principiu, căruia trebue a se supune, consfințit fiind de chiar așă- 
zământul de care se cârmuesc; ba ce e mai mult, în contra chiar a datoriei 
ce-i dictează trebuinţile ţării, ce le-au înzestrat cu averi colosale, și chiar 
toemai pentru aceasta are tot dreptul să le pretindă ca să o ajute în înain- 
tarea, sa, pe calea progresului. Soborul acelor mânăstiri, neînțelegând ori ne: 
voind să înțeleagă această mare trebuinţă, dela care atârnă chiar fiinţa lui, 
rămâne și stă pe loc, de ani îndelungaţi, în apatia cea mai adâncă, fără să 
deie nici un semn de vieață, în vremea cândi'ar trebui să fie lumina țării, 
și paladiul învățăturilor, | 

E trist să se vadă în veacul al 19-lea, veacul luminilor, chinoviu ca acela, 
care se bucură de un venit anual dintre cele mai însemnate, că nu-și înţe- 
lege misia sa. Țara, a căreia sunt averile, este în drept să-i ceară a se trezi 
din somnul în care zace și departamentul de Cult și al Invăţăturii, ce este 
organul dorințelor locuitorilor (ar trebui să fie a mitropoliei), pentru lumi- 
narea și propășşirea pe calea civilizaţiei, îşi îndeplinește una din cele mai
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slinte datorii a pune înaintea soborului că drumul în care merge nu este nici cum acela care i sau prescris de fericitul Paisie, nu este de fel în spiritul așăzământului nici în spiritul veacului, din contra, este în paguba bisericii, în paguba învățăturii publice, și spre desăvârşita decadență a ace- lor mânăstiri. 
Soborul trebue adânc să se pătrundă de aceste adevăruri, şi cugetând la darea, de samă, la care va fi odată chemat, să se puie pe lucru, ca nu «venind mirele în miez de noapte, să-l găsească dormind şi fără haină de 

nuntă». 

Prin urmare, dacă din trecut se ştie că au fost atâtea îngreuieri la înfiin- țarea de şcoli în lăuntrul mânăstirilor și în Tg. Neamţu, precum întâiu se proiectase prin hrisoavele Domnitorului Ghylka, întemeiete pe însăș cererea, soborului, dar se ştie că desființând internaţul de Neamţ în timp de iarnă, au lasat copiii rătăcind, până ce i-au adunat părinţii lor; dacă au insistat a se retrage dela privigherea, departamentului, asupra predării învățăturilor în mica școală ce funcţionează acum în lăuntrul mânăstirii, și despre care se ştie că nu propăşeşte precum se cuvine. 
Soborul deşi târziu, dar tot mai bine fiind decât nici de cum, trebue să aibă în privire măcar nevoia ce urmează de luminarea populaţiei, până în cele mai depărtate ramuri ale sale. 
Departamentul apelează întru aceasta în numele ţării, şi în numele ei pretinde că soborul, pătruzându-se de această mare trebuință, să grăbească a Înființă măcăr școale sătești pe numeroasele și întinsele moșii ce are în dispoziţie. Mijloacele întru aceasta le sunt foarte întinse, şi costul ţinerii unor asemenea este foarte neînsemnător în asemănare cu foloasele ce pot să producă. 
Așă dar se crede că acele mânăstiri nu vor întârziă a îndatori pe pose- sori în deobştie ca să facă pe moșii case de şcoală, după planul trimis mai înainte, prin organul Prea Sfântului Mitropolit, să dee dela deschiderea lor câte un om de slujbă, să le ție cu lumânare și încălzire, şi să plătească un onorar pe an de două mii patru sute lei profesorului ce l-ar numi, onorariu însă care mânăstirile s'ar puteă scuti, dacă alegând din părinții cei mai bă- trâni, cuvioşi şi cu știință de carte, i-ar trimite învățători la şcoalele acestea, ca să deprindă pe fiii sătenilor în cetire, carte, socotelile și principiile sfin- tei noastre religii. 
Departamentul încă odată mai repetează, că împlineşte o datorie din cele mai sfinte propuind soborului trebuinţa grabnicelor înființări a şcoa- lelor acestora. Poporul vine şi depune prinoasele sale la picioarele altarului în acele mânăstiri şi care spre răsplătire se cuvine să răspândească lumi-
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nare și moral. Soborul nu trebue să uite cuvântul Mântuitorului : «Mergănd 
învăţaţi toate neamurile și voi sunteţi lumina şi sarea pământului». 

(ss) Prinţul Dimitrie A. Cantacuzin. 

D. D. G. Dulcescu. No. 2.582, Aprilie 10 anul 1858. : 

XVIII. 

Procură dată lui Teofan Cristea. 

Procuraţie. 

Prin care se face știut că urmând trebuinţa acestor sfinte mânăstiri Neam- țul şi Secul din Principatul Moldovei a numi un reprezentant al său în Ba- sarabia pentru toate interesele sale de acolo, s'a rânduit deplin reprezentant 
pe cuvioșia sa ieromonahul Teofan Cristea, ce a fost rânduit ca plenipotent prin plenipotența din 10 Ghenarie anul curent, No. 15, întărită de divanul întăriturilor din Moldova la 22 Ghenarie acelaș an, No. 5, încredințată de 
împărătescul rosienesc consulat din Moldova sub No. 682. In această însu- 
şire va urmă cuprinselor mai jos condiţii : 

1) Cuvioşia sa va fi dator a avea de aproape priveghere pentru toate 
interesele atingătoare de averile acestor mânăstiri aflătoare acolo în Ba- 
sarabia, spre a nu se jigni sau pierde. 

Dacă vreo faţă din acele ce ar aveă pricină cu oricare din aceste averi 
a mânăstirii ar voi a curmă procesul prin vreun fel de învoială, nu va fi | 
putincios cuvioşia sa a săvârşi asemenea, învoială fără înscris învoirea mâ- 
năstirii, la care va fi dator a Înştiințţă mai înainte, atât despre toate încon- 

” jurările pricinii cât şi despre chipul învoielii ce i s'ar propune, și unindu-se 
și mânăstirea, atunci îi va trimite şi încuviințare spre a săvârşi lucrarea 
cuvenită. 

In procesele civile, cuvioșia sa, sub răspunderea, sa, este puternic a numi 
un vechil mirean, carele să se înfăţoșează la tribunaluri spre apărarea, 
dreptăţilor mânăstirii, însă sub povăţuirea cuvioşiei sale, precum și în pri- 
cini de hotărituri, de va cere trebuință, va numi și arbitru de ducerea, co- 
misiei, asemene și la ridicarea de planuri topografice este împuternicit a 
numi feţile trebuincioase de acolo, din Basarabia. Acește persoane numite de 
cuvioșia sa vor trebui să fie cu cinstite caractere, înștiințând și pe mână- 
stire despre aceasta, atât pentru leafa, lor, precum şi costul planurilor ce 
sar ridică, spre a primi în scris deslegare. 

4. Tot feliul de documenturi ce sar încredință de către mânăstire, cu 
anume opis de nuniărul şi cuprinderea lor, este datoriu a le păstră bine şi 
după isprava fiecăreia pricini a ie întoarce înapoi mânăstirii.
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5. Cuvioșia sa este împuternicit ca, în vremea schimbării posesorilor de 
pe la sus arătatele moşii, să meargă la faţa locului și să privigheze, după 
povăţuirile luate dela mânăstire, darea în stăpânire a acareturilor dela un 
posesor la altul, cu anume prescrieri de starea lor, și va luă samă ca 
acele acareturi să se primească dela posesorul ce iesă de pe moşie în starea 
cerută de contract, la care întâmplare, pentru împotriva urmare a nedării 
acareturilor moșiilor de către posesor, potrivit cu rostirea contractelor, pe 
de o parte va încunoștință pe mânăstire, cu lămurirea de stricăciunea prici- nuită, şi pe de alta va cere dela ocârmuirea de acolo împlinirea, lor. 

6. Nici sub un feliu de cuvânt de trebuință nu este volnic cuvioşia sa iero- 
monahul Teofan Cristea a luă bani cu împrumutare, precum nici a amane- tarisi documenturi sau alte lucrări de a mânăstirii încredințate cuvioşiei sale. 

Deci, spre a fi cunoscut deplin reprezentant a mânăstirilor întru aceste mai 
sus cuprinse, i sau dat aceasta cu iscălitura cuvenită și punerea peceţii 
mânăstirii, şi întărită după forme de locurile competente. 

XIX. 

Starețul de Neamţu către mitropolit. 

Inalt Prea Sfinţite Stăpâne, - 
Milostive Arhipăstoriu ! 
După împrejurări și neapărate trebuinţi ce urmează acestor sfinte mâ- 

năstiri Neamţul și Secul din Principatul Moldovei pentru a aveă vechil spre 
căutarea interesurilor sale acolo, în Basarabia, soborniceşte socotindu-se, tri- mitem cu împuternicire pe cuvioșia sa, ieromonahul Teofan Cristea din acest 
sobor, pe carele mai întâiu îndrăznesc a-l încredință blagosloveniei şi povă- 
țuirii Inalt Prea Sfinţiei Voastre, ca bisericescului nostru cap. lar al doilea, 
cu adâncă smerenie vă rog, milostivule Arhipăstoriu, fiindcă pașaportul cu 
carele au trecut în Basarabia sus arătatul vechil se împlineşte şi trebile 
ce au îndemnat pe mânăstire a trimete acolo pe acest vechil de crezut este 
că vor cere mai multă zăbava lui în Basarabia, apoi să binevoiţi a-i mijloci încuviințarea pentru un nou pașaport pe 2 luni. 

Pe lângă care să mă blagosloviţi atât pre mine smeritul precum și pe 
întregul sobor a acestor mânăstiri, ca pe cel ce potrivi! chemtirii sale mo- 
nahiceşii se găsește cu sufletul plecat călră împărătescul Tron al Rusiei. 

Cu cel mai adânc respect şi supunere, am cinste a fi al Inalt Prea Sfin- ției Voastre prea plecată slugă, împreună cu tot soborul.



55| CONFLICTUL DINTRE GUVERNUL MOLDOVEI ȘI MÂNĂSTIREA NEAMTULUI, L. iii 
  

XX. 

Raportul Departamentului Cultului către Caimacam. 

Excelenţă ! Prin aşăzământul promulgat în 1843 pentru mânăstirea Neamţu 
şi Secul prin hrisovul fostului Domn Mihail Sturdza, s'au legiuit că acea 
mânăstire să aibă a înființă o şcoală bisericească în lăuntrul ei; însă chiar 
pe la început zisele mânăstiri au căutat a se feri de aducerea întru înplinire 
a acestei dispoziţii, încât nici până astăzi înființarea școalei nu este rea- 
lizată în feliul precum trebue. 

Aşă mai întâiu, la 1848 au propus ca, în loc de a înființă legiuitul aşăză- 
mânt de învăţătură în lăuntrul mânăstirii, să i se îngădue a contribui cu o sumă 
bănească pe fiecare an la întreţinerea şi sporirea seminarului din Socola. 

Această propunere sa și încuviinţat de fostul Domn Sturdza și fixându-se” şi 
contribuţia anuală la 50.000 lei, însă cu toate asemenea îngăduinți mai mult 
decât înlesnitoare, mânăstirea fără a plăti măcar odată această contribuţie, 
sa mărginit întru a căută să scape de ea sub cuvânt de neînchipuire până 
în vara anului 1854, când la ocazia împosesuirii moșiilor mânăstireşti, gu- 
vernul putând a se încredinţă că veniturile ei erau mai mult decât îndes- 
tulătoare, fostul Domn Grigore Ghyka, prin ofisul No. 618 din 29 Ianuarie 
1855, a pus din nou îndatorire mânăstirilor a înființă şcoala prevăzută de 
citatul aşăzământ, în urma căreia soborul mânăstirii alcătuind însuş progra- 
mul unei asemenea, în conformitate negreșşit cu desvoltarea ce trebue a i! 
se da după mijloacele de cari dispoză mânăstirea, l-au comunicat. Prea, 
Sfinţitului Mitropolit, care cercetându-l în unire cu acest minister, l-au 
supus Domnitorului, și de cătră acesta s'a încuviințat şi întărit prin hriso- 
vul No. 3016 din 28 Maiu 1855. Indatorită fiind prin el mânăstirea să în- 
fiinţeze o școală primară cu 4 clase, un gimnaziu cu 8 clase și o facul- 
tate de teologie cu 4 clase, nu mai puţin și o grădină de botanică și po- 
mologie, precum şi o fermă modelă. 

Punerea în lucrare a acestui hrisov, după osebite împrejurări locale, ne- 
cesitând o explicare mai pe larg a dispoziţiunilor prin el cuprinse, sfatul 
mânătirii sub preşedinţa stareţului de atunci, arhimandritul Dionisie, au în- 
cheiat un jurnal în 5 Iunie 1856, cu propunerea ca clasele primare şi gim- 
naziale, cu un internat de 50 elevi gratuiți, să fie așăzaţi în Tg. Neamţului, 
rămânând numai clasele facultative teologice în lăuntrul mânăstirii, care 
această dispunere s'a și întărit, tot de fostul Domn Ghyka prin un nou hri- 

„s0v, sub No. 1.274 din anul 1856, cu adăogire ca rânduiala profesorilor” plătiți 
de mânăstire să se facă de către acest minister sub a căruia privighere să 
și stee toate aceste institute de învăţătură, conform $ 84 din aşăzământul 
școalelor.
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Pe timpul acestor legiuiri, ministerul a stăruit din toate puterile sale pentru deschiderea școlilor cari, la sfârşitul anului școlar 1855/6, au infor- mat un rezultat destul de mulțumitor, cu toate greutăţile ce adesea se iviau în căpătarea lui. 
Din nenorocire insă, îndată după ieşirea prinţului Ghyka, soborul mânăs- tirii, acel ce însuș a fost cerut și proiectat înființarea școalelor, s'a tânguit Prea Sfinţitului Mitropolit și fostului Caimacam că mânăstirea ar fi în ne- închipuire bănească ca să ție școalele legiuite prin hrisovul de mai sus, care tânguire recomandându.-se deliberării consiliului administrativ, acesta, fâră să iea mai întâiu relații exacte de împrejurări, fără să aibă în considera- ție că prin raportul adresat fostului Domn de starețul Dionisie şi publicat prin foile oficiale, veniturile mânăstirii sporise pentru anul 1856, și numai după șapte luni dela intrarea sa în stăreţie, la 1 533.324 lei, au hotărât ataţ desființarea internatului și a claselor gimnaziale din Tg. Neamţului, precum şi reducerea programului pentru seminarul din mânăstirea Neamţu, înte- meindu-se întru aceasta pe arătările monahilor şi acele a comisiei rânduită, la mânăstire de fostul Caimacam : că adică venitul anual ar fi numai de 985.433 lei, fără însă. a se luă aminte că, în suma aceasta, nu intră nici cum venitul a 14 moşii, din cele mai mari, cari se caută pe socoteala mânăstirii fără nici o socoteală, şi că comisiunea, prin bugetul ce a făcut atunci, se înţelege că numai pe suma de 985,433 lei, după acoperirea tuturor chel- tuelilor, au cuprins și şcoala din Tg. Neamţu cu internatul, precum fusese și anul 1855. 

materială cât și acea morală, în contra $ 84 din legea școlară, încât astăzi numai fiinţează decât o simplă școală primară în Tg. Neamţului și o um- bră de seminar în mânăstire, a cărora stare de progres nici nu poate fi constatată, de vreme ce ministerul nu are decât dreptul a trimite un de- legat la examenele publice, drept ce nici acesta nu-l poate exersă, din cauză că mânăstirea orândueşte deadreptul examenele, fără măcar să înștiin- țeze pe minister ca să trimită un delegat, precum s'a văzut chiar și anul acesta,
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alta, dacă nu în așăzăminte de învăţătură, se întrebuințează de o mână de oameni niște venituri atât de colosale ? Subscrisul după datorie se grăbeşte a le supune cunoștinţii Excelenței Voastre, în adăogire că o asemenea stare de lucruri nu mai poate fi îngăduită fără de o simţitoare pierdere pentru țară, care depuind de veacuri prinoasele sale la zisele mânăstiri, cere as- tăzi luminare şi ajutor în înaintirea sa pe drumul progresului şi că este dat spre lauda şi renumele guvernului Excelenței Voastre a pune capăt fa- natismului și reacției introduse în zisele mânăstiri, cari după toate repri- mandele, deşteptările şi apelurile ce li s'au făcut din țimp în timp prin calea oficială şi prin publicitate, soborul. lor tot stărue cu 0 îndărătnicie de ne- crezut în reacţia sa, declarându-se dușman progresului și căutând prin fe- liuri de chipuri a se sustrage dela privegherea guvernului civil, care până astăzi încă tot nu cunoaște adevăratele venituri ale acestor mânăstiri, nici modul în care se întrebuinţează. 
Spre acest sfârșit, subscrisul roagă pe Excelența Voastră a încuviință rândui- rea unei comisii compusă din trei persoane, care, mergând la starea locului, să se încredințeze: 1. Despre adevăratele venituri directe și indirecte a ziselor mânăstiri, şi pe baza acestora, să alcătuească bugetul de cheltueli, în care să se prevadă în chipul cel mai îndestulăţor întreţinerea şcoalelor, precum au fost statornicite întâiu după hrisoavele Domnului Gr. Ghyka, bine înțelegânău-se că și gimnaziul cu internatul din politia Neamţul, pe care mânăstirea, abu- zând de încrederea guvernului trecut, le-au desființat în timp de iarnă, încât copiii au rămas pe drumuri; 2. Să hotărască una sau mult două moșii mai apropiete mânăstirii, cari să rămâe pe sama casei, urmând ca celelalte să sedea în posesie prin licitaţie, spre a lipsi mijlocul de folosuri în parle, singurul scop pentru care astăzi stau neîmposesiele un număr de 14 moşii; 3. Să se încredinţeze dacă împosesierea celorlalte moșii este săvârșită prin formă de licitaţie, și dacă unele din ele nu sunt date în particular spre paguba mânăstirilor; 4. Să se Încredințeze despre venitul adevărat al jugăritului dela pădurile mânăstirii şi despre chipul întrebuințării veniturilor dela acele 14 moșii, precum şi a celui din vite, stupi şi altele; 5. Să se cerceteze starea bolniţii alienaţilor, asignând prin buget o sumă îndestulătoare pentru clădirea unei zidiri înadins, după planul ce se va da; 6. Să se facă un inventar lămurit și exact de toată averea mânăstirilor mișcătoare și nemișcătoare ; 7. Un alt inventar de numărul tuturor monahilor petrecători în mânăstire şi la mitoace precum și de acela a fraților astăzi aflători cu arătarea vâr- stei, a naţionalității şi ocupaţiei lor. 

Intr'un cuvânt, să aducă cea mai exactă relaţie de starea de astăzi a zi- selor mânăstiri, cari toate acestea, să le supuie guvernului până la sfârşitul lunii Augut, ca astfel cunoscându-se starea morală și materială a mânăsti- 
Analele A. R—Tom. XXXII--Memoriile Sect. Istorice. 
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rilor, făcându-se și bugetul de cheltueli pe baza adevăratelor venituri, pe lângă 

alte măsuri ce se vor hotărt de guvern, să se reînființeze și școalele ne- 

greşit dela 1 Septemvrie viitor, întocmai după citatele hrisoave a Domnului 

Ghyka, sub deaproape privighere şi povăţuire a acestui minister, iar prin 

aplicaţia acestor măsuri, a cărora încuviințare se așteaptă cu toată încre- 

derea dela bunele cugetări ale Excelenței Voastre, ca unele ce sunt nca- 

părat cerute de starea ziselor mânăstiri şi împrejurările în cari se află 
țara, guvernul Excelenței Voastre va dobândi o nouă rază de glorie şi stră- 

lucire, și va face o epocă în istoria și analele învățăturii publice. 

(subscriși) PRINȚUL DIMIPRIE A. CANTACUZIN. 

D. D. G. DUI.CESCU. 

Apostila Caimacamului. 

Se încuviinţează în totul aceasta anaforă, care se va publică prin foi spre 

obşteasca știință în limba română şi franceză, iar comisia propusă, ce se 

va compune din: d-lor Vornicii Vasile Sturdza și Anastasie Panu și din 

selul stabului d-lui colonel A. Mavrodi, care comisie mergând de îndată la sta- 
rea locului, va regulă de îndată îndeplinirile celor propuse prin raportul de 

iaţă şi rezultatul să mi se aducă la cunoştinţă. Tot odată prin ofis se va 

face cunoscut Prea Sfințitului Mitropolit despre rânduirea acestei comisii» 

așteptând dela Prea Sfinţia Sa cu toată încrederea concursul cuvenit întru 

grabnica imbunătăţire a stării acestor mânăstiri, precum de asemenea se va 

scrie și stareţului, ca să urmeze nesmintit a da comisiei toate lămuririle şi 

înlesnirile de nevoie întru îndeplinirea misiei sale. 
(subscris) N. Conachi Vogoride. 

XXI. 

Suplica starețului Gherasim către Prea Sfinţitul Mitropolit 

Soironie. 

Inalt Prea Sfinţite și mult Milostive Stăpâne! 

Prin suplimentul la Gazeta de Moldova No. 53 din 7 lulie a. c., am cetit 

rezoluţia Excelenței Sale prinţului Caimacam și trista descriere a raportului 

Departamentului averilor clerului despre împrejurarea ce arată pentru ave- 

rea mânăstirii, seminariul monabhic, școala publică, ce ţin aceste mânăstiri. 

Ca răspuns, fie-mi iertat a aduce următoarele la cunoştinţa Inalt Prea 

Sfinţiei Voastre. Departamentul, într'un ton foarte puţin cruțător atât în privirea
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împrejurărilor, a persoanelor, a legii fundamentale, a legilor Obșteştii Adu- nări, a sfintelor canoane, a așăzământului. acestor mânăstiri, a atâtor hri- soave întăritoare drepturilor acestora, câţ și chiar a legii şi a instrucţiilor ce-l privesc, tânguește starea acestor chinovii, — și mai cu samă. că nu are drit de amestec. 
Departamentul ar fi trebuit să iea în băgare de seamă că, după toate legile ţării, mânăstirile chinovii au rămas statornicite în drepturile şi în atâr- narea numai în care sau mai aflaţ și mai înainte—din vechime; căci atunci sar fi oprit de a zice că mânăstirile chinovii. înfățoşează stat în stat, în contra legilor fundamentale a țării, pentrucă, din cele mai învechite timpuri mânăstirile chinovii au avuţ neatârnare în ocârmuirea averilor şi a inte-" reselor sale materiale, precum şi acela de a-şi alege soborul din sânul său pe ocârmuitorul și povăţaitorul lor stareţ, Astfel de drepturi şi de privile- giuiri li Sau hărăzit prin atâţia luminaţi Domni şi fericiţi întru amintire ctitori; aceste i s'au întărit şi prin instituţiile şi legile fundamentale ale ţării. La introducerea Regulamentului Organic, driturile şi privilegiile mânăs- tirii Neamţu au primit o nouă întărire şi i sau asigurat, prin cap. III, $ 4 dreptul cârmuirii slobodă și administrare a moșiilor şi neatârnată întrebuin- fare a veniturilor, 

Legiuirea întărită în 23 Aprilie 7835 au sfinţit de asemenea neatârnarea acestor sfinte locașuri, A naforaua sfatului administrativ din anul 1539, No. 788, au sfinţit de asemenea neatârnarea, acestor chinovii, și au hotărât pentru totdeauna de a nu se puteă ridică asupră-le nici un soiu de influență, sau împrejurări cari ar meni risipirea unei case dumnezeeşti ce deapururea au tost slava şi cinstea pământului. 
Hrisovul din anul 1843, No. 175, de asemenea au sfinţit neatârnarea aces- tor mânăstiri și tot odată au întărit şi au statornicit așăzământul cârmuirii lor potrivit cu apostoleştile și soborniceştile canoane. Legiuirea, Obșteştei Adunări din anul 1843, Maiu 7, pentru cruțarea pădu- rilor de pe moșiile mânăstireşti și altele. de asemenea, au întărit drepturile acestor chinovii, însușind și lăsâna în totul aplicaţia legiuirii aceșteia, pro- prietăţilor de fondos şi de păduri. 

| La anul 7844, asupra anaforalei sf. mitropolii din 27 Decemvrie acelaș an,. atingătoare de numirea, și însușirea Departamentului, au urmat dom- neasca hotărire, mărginindu-i. titlu după lege «de vornicul eparhiilor şi a pământeștilor mânăstiri», prin care arată că: «mânăstirile chinovii au rămas statornicite după legi, în dreptăţile și atârnarea, numai, în care s'au aflaţ şi mai înainte din vechime». Prin care pune acestui departament în. vedere: «să aibă în lucrările sale, de pravăţ, cuprinderea, legiuirilor şi instrucţiile cari îl privesc şi că jalba stareţului de Neamţu rămâne fără lucrare», hotă-
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rând în sfârşit că, afară de aceasta, de sar și înfăţoşă la acest Departament 

cu vreo cerere din partea chinoviilor, ori de epitropii bisericilor de mir, 

sau din feţele bisericești, îi va îndreptă pe unii asemenea către arhieseii 

eparhioţi. 

Legiuirea Obșteştii Adunări din anul 1845, Octomvrie 18, pentru curmarea 

judecăților de împresurare între moșiile eparhiilor şi a mânăstirilor pămân- 

teşti, unite sub o singură administraţie, după legiuirea din anul 1844, arată 

anume care și câte sunt mânăstirile ce alcătuesc un fondos unit, şi anume: 

Slatina, Râșca, Bisericanii, Coșula, Bogdana, Doljeştii, Pângăraţii, Socola și 

Zagavia, dimpreună cu averea sfintei mitropolii, a Romanului și a Huşului. 

Legiuirea Obşteștii Adunări din anul 1848, Aprilie 28, atingătoare tot de 

împresurări, lămureşște îndestul că mânăstirile pământeşti sunt acele arătate 

pe numele lor în citata legiuire din 1845, Octomvrie 18. 
Legiuirea Obşteştii Adunări din anul 1848, iarăş din 28 April, pentru des- 

fiinţarea embaticurilor de fieresee, păduri, hlizi sau părţi de loc ce ar fi pe 
moșiile mânăstirilor pământeşti, arată destul de lămurit că este votată numai 

pentru fiereseele și pădurile de pe moșiile mânăstirilor pământeşti, precum şi 

de pe moşiile sf. mitropolii, și a episcopiilor, numindu-le, prin art. 2, o 

singură cârmuire a averilor acestora. 

Hrisovul slobozit mânăstirii din anul 1850, Maiu 27, au sfinţit şi au întărit 

toate regulile și rânduelile cuprinse în așăzământul mânăstirii din anul 
1843, Maiu 4, pe temeiul legilor şi a sf-lor canoane, spre păstrarea neatârnării 

şi a bunei rândueli din aceste sf. mânăstiri. 
La anul 1851, când stareţul acestor mânăstiri au intrat cu jalba sa cătră gu- 

vern, Domnul ţării au recomandat-o sf. mitropolii acea jalbă, cu Inalta rezo- 

luție din 27 August: «că găsind temeinice propunerile sale și de folos in: 

tereselor mânăstirilor, prin anaforă să-i aducă la cunoștință socotinţa în ceeace 

priviă propunerile stareţului». 
La anul 1851, Domnul ţării, prin rezoluția din 3 Septemvrie, au hotărit asu- 

pra anaforalei sf. mitropolii, pe temeiul legilor şi a sf-lor canoane, că pentru 

toate pricinile după felul lor, mânastirile chinovii să nu treacă alăturea cu 

chiriarhia ierarhică a ţării, ci pentru unele să ceară povăţuirea cuvenită, 

iară pentru altele mijlociri unde va fi de cuviinţă. 
La anul 1852, asupra anaforalei sf. mitropolii No. 981, au urmat domnească 

hotărire în cuprindere: «Potrivit Regulamentului Organic, a aşăzământului 

bisericesc şi instrucţiilor vornicului bisericesc, Departamentul nu va avea 

vreun amestec la mânăstirile chinovii, cari sunt sub privegherea mitropolitu- 

lui şi au a se ocârmui după așăzămintele lor» şi iarăş mai departe: «Prin 

urmare Prea Sf. Mitropolit este, precum au și fost, dator a priveghiă păzirea 

așăzămintelor acestor chinovii, fără ca să amestece în cât de puţin Depar-
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tamentul bisericesc, nici la, păzirea bunei rândueli la chinoviile aceste, nici 
în ceeace se atinge de darea în posesie prin mezat a moșiilor acestor m-ri 
chinovii. 

La anul 1853, pe anaforaua sf. mitropolii No. 569 ce au adresat, atingă- 
toare de stareţul acestor mânăstiri, iarăș sf. mitropolii au fost recomandată, cu 
domneasca, rezoluţie din 29 Aprilie că: «De veţi găsi de cuviință și neapă 
rată nevoie, să rânduiți comisie la faţa locului, de persoane însemnate, ce 
vor aveă însușiri spre acest sfârșit, care să aibă de pravăţ întru toate așă- 
zământul mânăstirii din 1843, din cuprinsul cărora nu se vor puteă depărtă». 

La anul 1855, Martie 2, când mânăstirea aveă locotenenţ de stareţ, spre a-și 
cunoaște mai bine calea prescrisă de sf. canoane, de legi şi de așăzământ, 
au urmat domneasca poroncă în cuprindere: «Prea cuvioşia voastră despre 
toate veţi înştiință pe Prea Sfinţitului Mitropolit și deadreptul pe Noi, fără a 
vă mai adresă întru nimic către Departamentul bisericesc». 

La anul 1855, când arhimandritul Dionisie, ca stareț impus, deschisese un 
conflict de atribuţii, împotriva aşăzământului mânăstirii, după anaforaua sf, 
mitropolii No. 1623, Secretariatul de Stat, prin adresa No. 3999, au împărtă- 
şit mânăstirii domneasca hotărire în cuprindere: «D-lui Vel-Postelnic va face 
cunoscut prea cuvioşiei sale stareţului că nu-i încuviințăm relaţiile ce s'au 
deschis cu Departamental averilor clerului, atingătoare de publicaţii privi- 
toare de averea mânăstirilor şi că să se adreseze pururea pentru asemenea 
împrejurări Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului, asemenea va încunoștință şi 
pe Departament, căruia i se va porunci din partea noastră a conteni cu 
înaintirea de asemenea lucrări. 

«Prin urmare, Secretarul de Stat făcând comunicaţia trebuitoare Departa- 
mentului pomenit, cu onor pofteşte pe prea cuvioșia voastră să binevoiţi 
a vă conformă pe viitor prescrierii înaltei rezoluţii». 

In faţa acestora se dovedeşte destul de lămurit că mânăstirile chinovii nu pot aveă două fiinţi şi tot atâta este departe de adevăr zisa Departamen- 
tului: că soborul totdeauna ar fi căutat a se feri de guvernul țării. 

Mânăstirea încă din vechime are primirea de străini de virtute creştinească, 
neavând în vedere deosebire de naţii, de stare şi de religie. Arhondaricele 
acestora înzestrate cu cele trebuitoare pentru găzduirea musafirilor, de 
toată treapta și starea, la hramuri și la praznice aleargă spre închinăciune mii de pravoslavnici, din Principat și din ţările cele mai depărtate, traşi fiind atât de evlavie cât şi de înlesnirile şi îndemnările ce găsesc în aceste lo- cașuri, și pe toată ziua saracii Închinători, străinii și călătorii găsesc masa întinsă, găsesc pâne și hrană trebuitoare ca la casa lui Avraam, de asemenea, și la casele și mitoacele acestora,
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Mânăstirea au fundat bolniță largă, bine aerată pentru părinţii şi fraţii obosiţi 
de povara anilor şi de ascultările mânăstirii, pentru obosiţii de slujbele socie- 
tăţii, precum și pentru aceia cari năzuesc de pe la alte mânăstiri și schituri 
(tot de ale mânăstirii Neamţu), silindu-se cu tot dinadinsul a le face cuvenita 
căutare și mângâiere, pre cât se poate și pre cât iartă și shima monabhi- 
cească, la care este o bună spiţărie şi doctor înadins. 

Mânăstirea încă din vechime au avut de faptă creștinească primirea, acelor 
munciți de lupte grele, cari năzuesc la adevăratul azil, la icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului. Ei află pururea mângâierea, dorită ; starea şi 
căutarea acestora este potrivită articolului 31 din așăzământul mânăstirii. 
Duhovnicii le fac rugăciuni de toată ziua și sfintele masle pe toată săptămâna; 
în zilele hotărite le cetesc moliftele Sfântului Vasile, despre cum zice gura 
Domnului, că «acest neam nu iesă, fără numai cu postul și cu rugăciunea». 

Mânăstirea au clădit—(cu ajutorul multor părinți ca ctitori) ospitalul din 
Tg.-Neamţu, mai mare îndoit de ceeace au fost datoare după Regulamentul 
Organic, Cap. III, Sect. III, $ 4. Laudele patrioților și chiar a străinilor voia- 
jori ce l-au vizitat sunt mângâerea și răsplătirea mânăstirii pentru cheltuelile 
acestui institut filantropic. Opinia publică l-au declarat unul din cele mai 
frumoase ale ţării. 

Mânăstirea au clădit spiţăria din Tg.-Neamţu, înzestrată şi împodobită ast- 
fel, încât poate sprijini comparaţia celei mai bune spiţării din capitala laşii. 

Mânăstirea au fundat școală publică în Tg.-Neamţului încă din anul 1853, atât 
de folositoare neamului şi mai ales populaţiei acelui târg. Mânăstirea au înființat 
seminaria monahică, conform art. 33 din aşăzământul mânăstirii, în înțelesul 
Reglementului Organic, $ 415 şi a legii votată de Divanul Obștesc în anul 1851, 
institut ce cuprinde deplin cursul învățăturilor teologice, pentru a da pa- 
triei și sfântului altar bărbaţi dedaţi în științile mântuitoare, spre slava naţiei 
și podoaba bisericii. Dispoziţiile şi programa acestui institut este întărit cu 
hrisovul din anul 1856 No. 34, şi iarăş întărit în anul curent prin hrisovul 
No. 57, slobozit mânăstirii prin Secretariatul de Stat. 

Mânăstirea au pus în lucrare a se ridică zidiri de școală prin satele moșiilor 
sale, după înadins plan, pentru: folosul naţiei, de a înzestră pe fiii locuitorilor 
cu învățăturile neapărat trebuitoare stării lor, pentru a-i face buni gospodari 
şi oameni cu frica lui Duranezeu, fără de care nu poate există o nație. 

“Toate aceste dovedesc în destul că mânăstirea n'au fost şi nici nu este 
duşmană nici progresului, nici așăzămintelor de binefacere. . 

Mânăstirea cunoaşte una din cele întâi îndatoriri a fericiţilor ctitori pentru 
buna stare a sfintelor biserici și a tuturor caselor acestor chinovii. Moşiile 
câte nu sunt de neapărat pentru casnica gospodărie, le împosesiează prin 
mezat potrivit Ş 22 din așăzământul mânăstirii, venitul banilor însă, precum
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și productele ce se adună dela moșiile ce gospodăreşte, se prescriu cu lă- 
murire şi se întrebuințează cu - toată scumpătatea și cruţarea putincioasă, 
adică în general sfintelor biserici în faceri de reparaţii şi îmbunătăţiri, în 
facerea de reparaţii şi îmbunătăţiri caselor acestora, în facereă şi zidirea bi- 
sericilor pe la moşii, în ţinerea îmbrăcămintei soboruluvi, în lefile slugilor, 
în lefile vechililor (boieri), în ţinerea atâtor așăzămiute de binefacere de cari 
mânăstirea se bucură, pe cât o iartă mijloacele sale. 

Departamentul este atât de puţin îndurător, şi pentru sobor și pentru 
guvern, în privirea desființatelor hrisoave (școale) No. 3.016 din anul 1855 
şi No. 1274 din anul 1856, cari cuprindeau un program întins, pe curs de 
16 ani în mânăstire şi un gimnaziu în Tg.-Neamţu, cu un internat de 50 
elevi, pe conta acestor sfinte locașuri. 

Cuvântul Departamentului este că soborul Însuș au alcătuit programul 
unei asemenea, adăogând că acesta, negreșit au făcut-o în conformitate cu 
desvăluirea mijloacelor de cari dispoză mânăstirea, în vreme când toate per- 
soanele cinstite şi cu frica lui Dumnezeu, cari cunosc adevărul, pot măr- 
turisi că acea programă, soborul nu știe nici unde sau făcut nici de cine 
sau alcătuit, decât, că au intrat în mânăstire făcută gata, în prilejul vacanței 
legiuitului stareț. Prin urmare au fost cu totul departe de. a fi consultată 
cu soborul și cu mijloacele mânăstirii. ” 

lar dacă acea programă se vede cu câtevă iscălituri, nu înfățoşează, pe tot 
soborul, căci cum puteă soborul iscăli așă act peste puterea mijloacetor 
mânăstirii şi care nici ţara întreagă nau putut veni încă în stare de a în- 
ființă aşă institut? Raportul adresat fostului Domn de arhim. Dionisie, care 
se vede publicat prin Buletinul Oficial cu No. 24, din anul 1865 și pe care 
Departamentul l-au luat de un așă mare temeiu, că arhim. Dionisie ar fi plătit 
și 200.000 lei, cu cari, la venirea sa ca, stareț, ar fi găsit mânăstirea datoare 
și că venitul mânăstirii anual, ce l-ar fi găsit de 1.322.250 lei, în puţin. timp 
de câtevă luni l-ar fi sporit la 1.533.324 lei, venit regulat anual, numind 
drept dovadă întru aceasta sama anului 1855. 

Acest raport au fost numai de a face vuet în lume și de a căpătă laude 
și ofisul domnesc din 10 Martie No. 11 din anul 1865, pentrucă arhiman- 
dritul Dionisie, tot prin sama pomenită, însuș'au arătat, iurăș ca staret 
de altmintrelea, că cu cea mai mare parte din condeiul ce l-au raportat de 
datorii au scăzut pe posesori, după dispoziţia dată de ocârmuire întru aceasta 
pentru dijmuiri, iară cu altele au scăzut pe niște feţe cari n'aveau nici o pre- 
tenție până la arhim, Dionisie, căci negreșit s'ar fi înfățoșat mai înainte mâ- 
năstirii, în lăuntrul terminului publicat de Departamentul din Lăuntru prin 
Buletinul Oficial No, 42, din 30 Maiu anul 1854, iară nu precum numitul
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a zis prin raportul său, că au găsit mânăstirea datoare. Tot prin sama 
aceasta arhimandritul Dionisie au arătat lămuriri'e următoare : 

Venitul regulat, cu sporirea unora din câștiuri prin din 
nou împosesieti şi închirieri, suma de . . . .. . . . . 947795 — lei 

Venitul neregulat, stors prin vânzări de: cai, harmasari, 
berbeci, oi, pielcele, boi, vin, tescovină, fălceri, ovăs, secară, 
mascuri, poame, fân, cărţi şi bani din cutia bisericii dela 
Nicorești, suma de. . 106.276 — .» 

Condeile rămășițelor pe la posesori de pe anii 1853 şi. 
1854, în contra cărora fireşte se înţelege că mânăstirea nu 
a putut a se lăsă lipsită de cheltuelile sale, suma de. . 337.837 — » 

1.391.838 — lei 
Depozitele sau veniturile câștiurilor anilor din urmă a 

contractelor, suma de... . ce 41486 — » 
Suma toală . . . 1.533.324 —— lei 

lar cheltuelile de . . . 1.273.609 — » 
Suma aceasta este observată de Inalt Prea Sf. Voastră cu Prea Sfinţiile 

Lor părinţii episcopi la 5 Martie 1857, sub No. 421. 
Prin urmare, Sfatul și Căimăcămia, cu privire şi încredere creştinească că 

siăbirea sau împuţinarea dreptăţilor acestei chinovii.nu vor sluji vreodi. 
nioară de întărire nici bisericii Moldovei nici guvernului și nici naţiei—au 
întărit numai ce au fost putincios a se pune în lucrare, fără ca să lovească 
dispoziţiile statului fondaţiei din 7853 pentru şcoala din Tg-.Neamţu, fără 
ca să se înpovăreze pe mânăstire cu cheltueli dărămătoare, fără-ca să se 
dee sminteală celorlalte așăzăminte, unde. să nu poată răspunde la tre- 
buința cerută, să nu poată acoperi cheltuelile și din aceasta să rezulte 
împrumuturi și prin urmare plăţi grele de dobânzi. 

Arhimandritului Dionisie care într'un fel a arătat venitul prin citatul raport 
Domnitorului ţării, şi întru altfel înaltului cler al țării, i-au fost prea lesne 
a urzi tot felul de dispoziţii abătute şi împrejurări ce mânau, nu numai 
răsipirea acestei chinovii, dar și pierderea fondurilor ei, precum drept do: 
vadă este referatul Departamentului Dreptăţii No. 121, desbaterea şi hotă- 
rirea Sfatului Administrativ şi adresa Secretariatului de Stat din anul 1857 
No. 715, 

Din puţine aceste se înțelege în de ajuns că i-au fost prea lesne arhim. 
Dionisie a ademeni pe câţivă din mânăstire ca să iscălească şi jurnalul 
pentru internatul desfiinţat, 

Pentru a pune dar capăt în cele din urmă unor asemenea, Inalt Prea Sf. 
Voastră adresând anatforaua No. 1.252, Căimăcămia au însăcinat formal pe 
d-lui logofăţul Grigore Crupenschi și din parte-Vă pe Prea Sf. Sa lipiscopul
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de Huși (Meletie Istrati), persoane corespunzătoare, cari prin înțelegere cu 
soborul au proiectat bugetele trebuitoare așăzămintelor acestora pe anul 1857, au făcut inventar lămurit de venituri și de toate averile mânăstirii, 
mişcătoare și nemișcătoare, au propus condicile trebuitoare în ţinerea con- tabilităţilor şi cari, adeverite de chiriarhia ierarhică a țării, se dau în fie- 
care an mânăstirii spre întrebuințare. Departamentul dar, care iea de act 
raportul arhimandritului Dionisie asupra soborului, asupra sfatului şi a însuși hrisoavelor căimăcămești, trebue să ştie și aceasta că arhimandritul Dionisie, pe lângă alte multe irosiri și dărăpănări ce au făcut în ale mânăs- 
tirii, apoi şi mezaturile au fost numai o formă prin care au ridicat asupra 
mânăstirii pagube și procese, precum stau de dovadă lucrările Departamen- 
tului din Lăuntru și a administraţiei de Neamţu. 

Internatul din 'Tg.-Neamţu, legiuit desființat prin anaforaua Sfatului Ad- 
ministrativ Extraordinar No. 4.112 şi prin două hrisoave a Căimăcămiei țării, 
cel întâiu sub No. 34 din 1856 şi cel de al doilea sub No. 57 din anul a- 
cesta 1858 |N. B.), în zadar se cearcă Departamentul a zice prin raportul 
său că mânăstirea l-a avut cuprins prin bugel. 

Venitul mânăstirii pe anul acesta este de 1.092.642 lei, el n'a putut cu- 
prinde toate cheltuelile mânăstirii, precum vă este cunosent bugetul anului 
acestuia. Soborul nu poate privi fără durere starea în care au ajuns bise- 
ricile de pe moșiile mânăstirii, numai și numai ca să ţie celelalte neocolite 
cheltueli. Sunt atâtea biserici de făcut din nou și mai multe cari cer re- 
paraţii simţitoare. 

Seminaria monahică a (mânăstirii, şcoala publică din Tg.-Neamţu sunt 
întărite de guvern sub drepturi şi mărginiri, sub neatârnata inspecţie mo- 
rală şi materială, supuse tuturor regulelor, ce se vor statornici numai de 
autorităţile acestor chinovii. Mânăstirea la aceste şcoli face examenele re- 
gulat ca și la celelalte. Mânăstirea publică prin organul sf. mitropolii facerea 
examenelor la vreme cuvenită. Departamentul n'are decât dritul a trimite 
un delegat la examen și nare cuvântul a se tângui că nu poate exersă 
dritul acesta, când mânăstirea face: publicaţie. 

Departamentul, tot asemenea de puţin îndurător pentru numărul tuturor 
monahilor acestei chinovii şi a fraţilor ascultături, dacă voeşte să cunoască 
numărul, se află în arhiva, sfintei mitropolii ; cât pentru misia ce au, trebue 
să ştie că frățimea acestui sobor nu agoniseşte decât a sluji oricui ce in- 
tră şi iesă din mânăstire, uneori poate şi chiar pe vrăjmaşii mânăstirii, nu 
agonisește decât a susține diregirile arătate, fapte ale filantropiei evangelice 
şi a vărsă la altarul celui Atotputernic a sale rugi de zi și noapte, pentru 
fericiţii Domni ai Moldovei, cari i-au hărăzit și i-au întărit miluiri acestei 
sfinte chinovii, cu legături înfricoşate şi nedeslegate,
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Nu agoniseşte decât a se rugă, pentru guvern şi mărinimoşii acei bărbaţi 
cari, în credinţa cătră Dumnezeu şi în respect către religie și biserică, au 
hotărit pentru totdeauna a nu se mai puteă îngădui și înnoi proiecte şi îm- 
prejurări ce. vederat ar ameninţă sfărâmarea și desființarea acestor sfinte 
locașuri, cari au fost pururea cinstea şi slava, ţării. 

Bineyoească Departamentul a luă în băgare de samă că am făcut și 
facem pre cât ne iartă mijloacele mânăstirii, și socot că măcar atâta drep- 
tate ne va da că, în întrebuințările veniturilor mânăstirilor, niciodată n'am 
lost scumpi și greoi în totul ce se atinge în faceri de bine şi de folosuri 
obşteşti. 

Zidirile filantropice dimprejurul mânăstirii cât şi în osebitele părţi ale 
Principatului, toate cu cheltuelile ei, mâna de ajutor ce întinde la toată ne- 
norocirea obștească și particulară ce ne vine la cunoștință precum şi ne- 
voieşilor ce năzuesc la mânăstire, dovedeşte că veniturile ei se întrebuin- 
țează întocmai după îndatoririle fericiţilor întru amintire ctitori şi înzestră- 
tori, încât fie-mi iertat a face un apel la chiar raportul Departamentului, 
că nu suntem așă de răi precum se vede în descrierea sa. Adaug a zice 
și asta, că Departamentul înainte de a pretindă păzirea legilor, ţinerea în 
bună stare a averilor, păstrarea și înmulţirea fondurilor, legiuita împosesiere 
prin mezat a moșiilor, câștigarea proceselor, acea după lege întrebuințare a 
veniturilor, facerea caselor, zidirile bisericilor dela chinoviile ce se află în 
fundul Carpaţilor, ar trebui a le pune în lucrare mai întâiu singur, după 
cum îl chiamă și legea din 1835 şi legea din 1844, şi instrucţiile date de 
Obşteasca Adunare, şi atunci va află și pe art. 5, prin care Obşteasea Adu- 
nare îl mărginește de îngrijirea chinoviilor în cuprinderea următoare: «că 
«mânăstirile acele cu soboare, precum: Neamţu, Secu, Văratecul, Agapia și 
altele de asemenea, vor fi în totul neatârnate de cârmuirea vornicului ave- 
rilor bisericeşti» și iarăș, la art. 8 din legivire, va află că legile cano- 
nice vor sluji, precum totdeauna, de regulă neschimbată mitropolitului, nu 
numai asupra soboarelor mânăstirești, dar şi întru celelalte însușiri biseri- 
cești și duhovniceşti cari au rămas în totul nejignite. Binevoiţi, Inalt Prea 
Sfinţite Stăpâne, a mă iertă de această apărare ce fac: din partea mânăstirii 
imputărilor și defăimărilor adresate de cătră Departament. Cinstea mânăs- 
tirii cere o asemenea cu destulă rezervă—și dacă n'aș face-o, aș fi nevred- 
nic de a mă numi stareţ acestor sfinte locașuri. Nici nu zic, nici nu pre- 
tin că nu sunt încă îmbunătăţiri de făcut, precum am arătat, dar aceste 
se fac pe încet și după împrejurări. Mânăstirea niciodată nu sau depărtat 
de tot ce poate sluji la slava și înaintarea sa spre pomenirea  fericiților 
ctitori și folosul patriei, și pot închizeșlui şi în viitor că mânăstirea Neam-



763 CONFLICTUL DINTRE GUVERNUL MOLDOVEI ŞI MÂNĂSTIREA NEAMȚULUI, 1. 123 bu] 

  

  

țului, care se fălește 'cu ţitlu de întăia și sfânta lavră a Moldovei, nu va fi 
niciodată protivnică binefacerilor, pe cât vor iertă mijloacele. sale. 

Departamentul ar fi trebuit să aibă mai multă îndurare atâţ în privirea 
împrejurărilor și a persoanelor, a condiţiilor fundatorilor, a Regulamentului 
Organic, a legilor Obșteştii Adunări, a predaniilor vieţii monahicești, a așă- 
zământului și a atâtor hrisoave cari au întărit mânăstirile, cari dacă nu 
sunt a Departamentului încă trebuesc respectate, penirucă se trag din fapta 
bună cea mai înaltă. 

Vă rog dar, dimpreună cu. tot soborul, ca să daţi chiriarhiceasca ocrotire legilor și dignităţii sfintelor canoane, despre năvălirile pomenitului Depar- 
tament, care, spre scandalul lumii, mau cruțat nimica, vărsând delăimări 
spre a trage ură şi dispreţ asupra clerului şi asupra bisericii. Eu prin 
aceasta, mi-am împlinit o sfântă datorie către Inalt Prea Sfinţia Voastră, 
fiind cu adâncă supunere, etc. 

(Iscălit) GHERASIM ARHIMANDRIT ŞI STAREŢ. 
1858, Iulie 20, No. 938. | | 

XXII. 

Altă jalbă a starețului Gherasim către 
Mitropoiitul Sofronie. (1) 

„Inalt prea Sfiinţite şi mult Milostive Stăpâne'! 
Istoria, Noului 'Testament ne arată că îndată după întemeierea Darului Evan- 

&heliei în lume, pe timpul sfinților apostoli, s'au înfiinţat şi chinoviile, pre- 
cum se cetește la fapte ca: mulţimea celor ce crezuse a duce și pune ave- 
rile sale la picioarele apostolilor, ca cu acele să se poarte grija de cei ce 
se îndeletnicese în rugăciuni ziua şi noaptea. Care apoi cu creșterea bise- 
ricii creștine au mai crescut şi sau mai îmmulţit treptat până în timpul Ma- 
relui Constantin, când a strălucit ortodoxia în toată lumea și și-a câșiigat 
sfânta biserică libertatea sa. A început a se zidi şi întemeiă biserici și 
mânăstiri peste tot locul, la răsărit și apus. Din care unele le zidiă bine 
credincioșii Impărați și le înzestră, iară altele Domnii și boierii creștini. | 

Acestora urmând şi Strămoșii noștri, bine credincioșii Domni şi boieri ai 
Moldovei, au ridicat altare spre slava celui Prea Inalt — în toată ţara—cari 

  

(1) Starețul Gherasim văzând furtuna ce se ridică asupră-i, indată a făcut altă jalbă către Mitropolitul Sofronie Miclescu, tot din 20 Iulie anul 1858, tot cu No. 238, care - jalbă, zic părinţii, a alcătuit-o ieromonahul Teofan Cristea, deși pe atunti se pare că 
Teofan să fi fost plecat în Basarabia.
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sunt monumente neuitale a evlaviei lor cea religioasă şi a credinței cei că- 

tră Dumnezeu. Dintre aceștia și mai întăiu se numără: Ştefan cel Intăiu, Ale- 

xandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, cari între alte multe locașuri ce au în- 

fiinţat şi cei întăi fondatori ai acestei sfinte mânăstiri Neamţul, cu a căror 

îngrijire s'a adunat încă un număros sobor de monahi petrecători în această 

lavră, și pe cari, ca să se poată a se rugă cu necontenire cătră Dumnezeu 
ziua şi noaptea, fără a se îngriji de cele trebuincioase spre vieţuire, au în- 
zestrat sfântul locaş cu însemnătoare averi. 

Hărăzindu-le: şi deosebitele privilegii şi întărindu-le acestea cu domneș- 
tile sale hrisoave, rugând şi pe urmaşii lor cari sau din neamul lor ar fi, 

sau ori pe cari i-ar rândui Dumnezeu stăpânitori pământului acestuia, să 
miluească şi să întărească afierisirile lor, puind înfricoșate blăstămuri asupra 
celor ce le-ar strămută. Care documenturi şi privilegii, cu toate greutăţile 
veacurilor trecute şi nestatorniciile timpurilor ce au venit unele peste al- 
tele peste acest pământ, s'au păstrat neatinse și nejignite de cătră toţi Domnii 
următori până, astăzi. lată în timpul facerii Regulamentului Organic, această 
sfântă mânăstire Neamţul, împreună și cu sfânta mânăstire Secul, ce sunt 
unite pentru totdeauna şi soborul aflător în ele fiind unul din zilele prea 
cuviosului părintele nostru starețul Paisie, au primit o nouă întărire, ferin- 
du-le neatinse privilegiile hărăzite lor de atâţia luminaţi Domnitori şi fe- 
riciţi ctitori. De asemenea acestea s'au încuviințat şi de obşteştile adunări 
ale țării. Care apoi sau întărit și cu deosebitele domnești hrisoave înce- 
pând din anul 1843 și până astăzi. . 
Acum însă, când sau început o nouă eră pentru Principatele Moldova și 

Valahia, de vieaţă şi de propăşire, când toate aşăzămintele Românilor au 
a primi o mai bună statornicire, sub guvernele alese de nație. Acum — 
zie—și noi umiliţii monahi, nădăjduind un viitor mai ferice, după sguduirile 
cele mari ce au suferit împreună cu ţara întreagă şi aceste mânăstiri în 
trecut. 

Subscrisul, umilitul stareţ al sfintelor mânăstiri Neamţu şi Secul, îm- 
preună cu tot soborul, vine a aşterne la apostoleştile Voastre” picioare pre 
acestea și cu lacirmi a Vă rugă ca să sprijiniți aceste dreptăți hărăzite mâ:- 
văstirilor şi soborului din al căror număr sunteţi și Inalt Prea Sfinţia 
Voastră. Ca şi în viitor privilegiile lor să rămâie nu numai nestrămutate, 
dar încă să se mai întărească, fiind aceasta spre lauda naţiei și fala tării 
Moldovei. 

Pentrucă dacă aceste sfinte mânăstiri se deosebesc, prin averile lor, din: 
tre unele din mânăstiri, dară apoi se deosebesc şi cu facerile de bine ce 
deapururea fac, pe cât însă înlesnirile le iartă. Pe care nu voim a le pu- 
blică după poronca Domnului, ca să nu știe stânga ce face dreapta.
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Cu toate că, Inalt Prea Sfinte, le cunoaşteţi pe toate foarte bine din sămile 

ce în fie care an vi se supune spre cercetare și întărire, din cari se vede 
că, analogisind partea cea mai mare din avere se cheltueşte la acestea, iară 

cea mai mică la soborul monahilor cari, în nădejdea plăţii cereşti, se mul- 

țămesc cu singură îmbrăcămintea și hrana, rugându-se lui Dumnezeu pen- 

tru ctitori, pentru guvern, pentru ţară şi pentru Inalt Prea Sfinţia Voastră, 

ca să puteți păstori turma încredințată vouă la calea mântuirii, 'ferind-o de 
toate ispitele. 

(s) Gherasim stareț. 
(Extras din manuscriptele arhiereului Narcis Creţulescu). 

XATII, 

Observații anonime la jalbele starețului Gherasim. 

Pietatea, virtutea caracteristică a poporului român, au făcut a se ridică 

în Principate, şi în special în Moldova, o mulţime de mânăstiri şi aşăzăminte 

religioase, căror fundatorii lor, în scop de filantropie și renaștere morală, 

le-au dat și mijloace întinse, înzestrându-le cu averi Însemnătoare. 

Mai nu este Domn al Moldovei, nu este familie din cele avute ale ţării 

care, întrun scop ca acesta, să nu [i fondat vreuna din mânăstiri sau, cel 

puţin, să nu fi dăruit cevă vreuneia din ele. 

__ Dintre toate însă aceste mânăstiri nici una nu Sau bucurat de 0 dăr- 

nicie mai mare, de o înzestrare mai bogată, ca mânăstirile Neamţu și Secul, 

pentrucă în adevăr au fost un timp când mânăstirile acestea, ca un azil al 

oamenilor învăţaţi și a servitorilor statului căzuţi sub greutatea anilor, erau 

făclia luminilor şi podoaba bisericii Moldovei, iară vieaţa şi faptele pretre- 

cătorilor în ele un indemn de bună rândueală și propășire. 

Urmașii însă ai stareţului Paisie și ai bărbaţilor ce, dimpreună cu el, au 

pus bazele reformelor în aceste mânăstiri, abătându-se dela principiile mân- 

tuitoare statornicite de acei prea cuvioși monahi, guvernul și Obşteasca Adu- 

nare a ţării au trebuit să intervie şi în deosebite timpuri să le dea instruc- 

ție şi legiuiri de cari să se ocârmuească și să le prescrie îndatoriri propor- 

ționate cu mijloacele întinse ce au în dispozitie. 

Astfel, la anul 1832, s'au legiuit prin Regulamentul Organic ca mânăstirile 

aceste să înfiinţeze și să ţie un spital în Târgul-Neamţului şi o școală în 
mânăstire. 

La anul 1843 Domnitorul de atuncea, Mihail Sturdza, văzând starea de 

decadenţă a -acestor mânăstiri, le-au dat și le-au statornicit un aşăzământ pe 

bazele acelui lăsat de stareţul Paisie, care așăzământ acum este în pără- 

sire și uitare, şi le-au îndatorat ca să ţie şi un seminar.
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Chipul cum sau păzit de mânăstire legiuirile aceste şi osebite. alte dis- poziţii se cunoaște pe lângă altele și din ofisul Domnului Grigore Ghyhka, No. 618, dat în anul 1855 starețului de atuncea arhimandritul Naftanail (Rusu). 
Prin acest ofis, în cara anume se arată toate abaterile, risipa în venituri, abuzuri neiertate şi neîndepliniri a nici uneia din îndatoriri, sau poroncit mânăstirii, în chipul cel mai energic, îndreptarea neorânduelilor şi infiinţa- rea seminarului, potrivit cu trebuinţile bisericii, încât numai sub amenin- țare că la din contra se va aplică și pentru aceste mânăstiri măsura anume prevăzută prin art. 8 a legii Obșteștei Adunări din anul 1835, pentru regu- larea averilor mânăstirilor pământești, soborul, îngrijit ca să nu piardă din mâni cârmuirea averilor, a trebuit silit să pășească cătră facerea progra- mului, pe care trimiţându-l în sfârșit în cercetarea şi încuviințarea Departa- mentului învățăturilor, sau întărit spre punere în aplicaţie cu hrisovul dom- nesc No. 3.016 din anul 1855. | | “Starețul însă de atuncea, arhimandritul Dionisie, chemat înadins ca să puie în lucrare aceste mântuitoare dispoziţii, văzând trebuinţa de oarecari mo- dificaţii cerute de în;prejurări, au încheiat jurnalul din 5 Iunie anul 1855, în unire cu comunitatea, prin care arătând prefacerile ce sau găsit de ne- voie, sau :supus apoi aprobaţiei guvernului, care cu un alt hrisov, din anul 1856, No. 1274, au întărit de asemenea şi aceste dispoziţii. 

Mulţămită energiei guvernului şi bunelor aplizări a starețului de atuncea (Dionisie), școale!'e, atât acea din mânăstire precum și gimnaziul din Târgul- Nearnţului, pe lângă care eră și un internat de 50 elevi, fiind de îndată înce- pute și, cu toate piedecile indirecte, școalele acestea, la încheierea anului, au înfăţoşat un succes îndestul de mulțămitor, | Retragerea dela cârma țării a Domnitorului Ghyka au adus după sine şi ruinarea școalelor acestora. Intriga, viţiu adânc înrădăcinat în aceste mânăstiri, şi care pe un timp fusese numai înnădușit, ridică iarăş capul. Aceasta, dimpreună cu calomniile cele urite, încurajate fățiș de neprietenii luminilor, motivă scoaterea din stăreție a arhimandritului Dionisie în chipul cel mai arbitrar și înlocuirea sa prin altul, care putea să corespunză tendinţelor retrograde și la scopuri lăturalnice şi interesate: 
Cel întăiu pas ce se făci de noul stareţ, arhimandritul Gherasim, fu ca să adreseze, la 3 Septemvrie 1855, No. 50, o suplică părintelui mitropolit, cu propu- nere: că mânăstirea n'ar fi în stare să întreţie şcoalele înfiinţate prin hrisoa- vele Domnului Grigorie Ghyka, hrisoave ce ar amenință desfiinţarea sobo- rului; că mijloacele mânăstirii nu-i sunt de ajuns; că soborul n'are trebuință de școale pe baze întinse, sub controla Departamentului Invăţăturilor ; că în școala ce propune să se facă în mânăstire să nu fie primiţi monahi sau
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fraţi de pe aiurea şi că, în sfârșit, pentru ca mânăstirile să fie ferite de 
amestecul oricărei autorităţi bisericeşti sau politicești, cade la picioarele 
Prea Sf. Sale, ca să mijlocească desfiinţarea hrisoavelor domnești şi să ceară 
dela căimăcămia ţării slobozirea unui alt hrisov, întăritor propunerilor sale. 

lată în scurt descrierea înfiinţării şi a desființării şeoalelor din mânăsti- 
rea Neamţu și a gimnaziilor din Tg.-Neamţu. a 

Ineordările personale, deosebirea intereselor şi stăruințile ademenitoare a 
monahilor emisari au contribuit în mare parte la desfiinţarea lor. 

Mânăstirea și stareţul abuzând de încrederea guvernului de atunci, de 
curând instalat, dobândi hrisovul cerut, cu care odată: în mână, mânăstirea 
nu ezită a închide de îndată școalele, nu ezită să izeonească - în mijlocul 
semestrului pe profesorii angajaţi și, fără nici o milă, să desființeze inter. 
natul din Neamţ în mijlocul iernii, asvârlind şi lăsânt copiii pe ulițe. Poate- 
se numi această faptă creștinească, faptă de caritate și în spirit evanghelic ? 
lată iubire de luminare şi de progres a mânăstirii Neamţul ! Care, în loc să 
fie făclia luminătoare bisericii și ţării, ridică stindardul reacței în secolul 
al 19-lea şi, în mijlocul împrejurărilor maioare în cari se află țara, se în- 
tărește în întunerec. 

O așă urmare din partea mânăstiri de sine se înțelege că au umplut 
de indignaţie pe toţi bine cugetătorii; opinia publică se revoltă la auzirea 
unei fapte atât de necrezută și nemulţămirea se făcu generală. 

In fața acestora, Departamentul Invăţăturilor, care nici măcar au fost în- 
trebat asupra stării împrejurărilor, când sub guvernul căimăcămiei “au slo- 
bozit hrisovul precitat, n'au putut decât a se face interpretul legal al opi- 
niunii publice, şi, prin un raport conștiinţios, să supuie toate acestea la cu- 
noștinţa guvernului de astăzi. 

Prin acel raport publicat din ordinul Prințului Căimacam, prin suplimentul 
la Gazeta de Moldova No. 53 din 7 Iulie a. c., Departamentul cu destulă 
rezervă sau mărginit numai a arătă adevăratele împrejurări şi starea de 
iaţă a numitelor mânăstirii. El au fost mult mai indulgent către sobor de- 
cât Mitropolitul în anul 1848, când au adus la cunoștința Domnului Mihail 
Sturdza neorânduelile ce se petreceau în aceste mânăstiri... | , 

EI n'au făcut alta decât au propus, că de vreme ce mânăstirile pretind 
că Sar găsi în lipsă de mijloace și că n'au cu ce să întreție. şcoalele ce se 
înființase: acolo, în vreme când ele erau de abiă la început, să se rânduească 
o comisie cu însărcinare ca să cerceteze câtă este averea și veniturile ade- 
vărate ale acestor mânăstirii ?- Să cerceteze ce se face şi cum se întrebuin- 
țează venitul dela 14 moșii din cele mai mari cari se caută pe conta mâ- 
năstirii? Ce se face cu venitul din păduri? cu venitul dela vite şi dela 
stupi și cu venitul din dările închinătorilor ce duc prinoasele lor acolo?
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Care-i numărul exact a monahilor din mânăstire şi din mitoace şi de se urmează primirea acestora după așăzăminte? Si. dacă veniturile vor fi în- 
destulătoare, precum nici este îndoocală, să se înființeze şcoalele pe baza hri- soavelor Domnului Ghyka. 

Departamentul nau cerut nicicum vreun amestec în cârmuirea averilor, de care se îngrozeşte atât de mult starețul de astăzi; el n'au cerut nici desființarea așăzământului, ci mai ales au cerut păzirea lui, şi dacă au ce- rut cevă, aceasta au fost privigherea asupra învățăturilor din şcoalele ce se zic că sunt în mânăstire, drept însușit Departamentului prin însuş numirea ce poartă, însușit lui prin aşăzământul şcolar $$ 63 și 64, prin hrisoavele domnești citate mai sus, prin art. 4 a legii Obşteștii Adunări din anul 1844 pentru însuşirile Vornicului Bisericesc, și prin legea votată de Divanul Ob- 
ștesc în anul 1851, pentru organizarea, învățăturilor. bisericeşti în Moldova. 
Căci cine altul să privegheze învățăturile din mânăstire? Au doară stareţul 
sau părinţii de acolo, dintre cari partea cea mai mare nu ştiu măcar a scrie? 

Guvernul Excelenţiei Sale Prințului Căimacam, informat de nişte asemenea 
neorândueli, nu pregetă a numi o comisiune alcătuită din persoane oneste, 
cu misie să cerceteze la faţa locului și să descopere avutul şi adevăratele 
venituri ale mânăstirilor, să alcătuească apoi bugetul de cheltueli, şi să pre- 
vadă într'un chip îndestulător reînfiinţarea și întreținerea școalelor după 
hrisoavele Domnului Ghyka, sub privigherea și povăţuirea Departamentului 
Invăţăturilor. 

Inştiinţându-se despre aceasta, starețul Gherasim ce se crede că au făcut ? 
In loc ca stareţul să se pătrundă de adevăratul interes al mânăstirilor, care 
cere să se dosbrace de omul cel vechiu şi să intre în calea nepărtinirii şi a progresului, potrivit cu trebuinţile bisericii, cu spiritul veacului şi cu inte- resele naţiei, care tocmai în scopul acesta au renunțat la o parte din ave- rile sale: în loc să se pătrundă de acest adevăr netăgăduit, dela care atârnă existența mânăstirilor, și să se plece decretărilor guvernului spre binele lor starețul Gherasim, uitând preceptele blândului Isus, se aprinde de mânie, se supără foc, cade iarăș la picioarele părintelui Mitropolit și, prin înscris tân- "guirea ce-i depune, strigă la călcare de drepturi, citează legiuiri, ba pănă și simple rezoluţii domnești dictate de împrejurări, și trece sub tăcere pe acele ce impun îndatoriri; admite de bune și se închină înaintea simple: lor apostilii a Domnului Ghylka, în vreme ce hrisoavele sale, ce-i prescriu îndatoriri, le dispreţuește şi le proclamă de utopii și nelegiuiri. Protestează în contra a orice amestec, şi apoi tot starețul se scandalizează de zicerea departamentului că: mânăstirile sunt astăzi stat în stat; iară apoi, în turbu- rarea și mănia sa, se uită şi ar vrea să dee a înțelege că mânăstirile Neamţu și Secul nici ar face parte din mânăstirile pământești.
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De ce nu pot a se seulă din morminte Ştefan cel Mare, fundatorul mânăstirii, atâți alți Domni și nenumărați ctitori, ca să vadă pe urmaşii acelor la cari sau depozitat averile, în scopuri filantropice și de - folos pentru ţară, cum se încearcă a renegă astăzi chiar numele de pământean ? Această suplică, cu o țesătură de frasuri făloase, plină; de cuvinte mușcă- toare, nedemne de un stareț, arogantă pănă, la temeritate, atăcătoare pănă ȘI în guvern, subserisă de stareţ în numele soborului, fără să o înțeleagă nici unul nici altul, nu este decât îcoana cea mai vie a ignorauției, în luptă cu luminile, și nu respiră decât întunerec şi materialitate. Această suplică ce sau prezentat guvernului prin părintele Mitropolitul fu respinsă, ea nu merită reputaţie, decât spre a se cunoaște gradul de cultură şi tendinţile soborului, prin glasul starețului său; ea se pubiică aicea în toată întinderea, cu observaţiile următoare și se lasă în critica țării, Starețul Gherasim înșirând legiuri pentru a-și scoate drepturi, uită şi nici gândește că mânăstirile au şi îndatoriri, și când vede că se iau măsuri pentru păzirea și îndeplinirea acelora, se supără că soborul, lipsit până acum de o controlă serioasă, deprins a dispoză de venituri după plăcere, înrădăcinaţ în ideea că averile sunt hărăzite în persoana monahilor dedaţi la o vieaţă mai mult decât ticnită, se înțelege că nu se poate nicicum împăcă cu ideea de controlă și, sub influenţa spaimei de care s'au cuprins, aleargă și cade din nou în persoana starețului, la picioarele părintelui Mitropolit în speranță de a găsi ajutor: dar ce se va zice când se va ști că tot acest sobor au fost un timp când contestă și chiar mitropoliei dritul de amestec? Să cercetăm însă şi chipul cum mânăstirea, şi-au îndeplinit datoriile sale. Regulamentul: Organic dat în anul 1832 le obligă, precum s'au arătat, ca să ţie între altele şi un spital în Tg.-Neamţu ; cu toate acestea, douăzeci de ani au trecut şi ele nici cugetau să puie în lucrare acest așăzământ, care 

de amenințările guvernului. 
Vine dar întrebarea: Ce sau făcut venitul 'ce urmă a ce: cheltui 'cu os- pitalul în timp de 20 ani? 
Așăzământul din anul 1843, citat de stareţ și pe care îl numeşte lege fundamentală, se ştie că a fost şi este călcat și profănat în toată întinderea lui, așă de pildă: paragraful 2, pag. 67, cuprinde că, la primirea în mânăs- tire, 'să se prefere tineri ce ar arătă plăcere la învăţătură, şi bărbaţi ce au servit statului, Este adevăr că tinerii Sau primit întrun număr foarte mare. şi se primesc şi astăzi, însă cu preferinţă dintre fiii sătenilor şi ai meseria șilor, în paguba fiscului şi în paguba agriculturii şi a industriei, căreia i se râpesc braţele, iar cât pentru învățătură, ' mărturisească însuş starețul de unde a putut să o iea, când școale n'au fost nici sunt ? | -: Analele A. R.—Tom. XXXII.-— Memoriile Secț. Istorice. 
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De asemenea să arăte cari sunt barbaţii din mânăstire ce au servit sta- 
tului și cine anume! | 

Paragraful 28, pag. 24, îndatorează pe cei ce nu vor puteă să înveţe carte 
să se deprindă la lucruri de mână, însă unde e şcoala de arte? căci în loc 
de aceasta, mânăstirea preferă să-i ţie pe la mitoace, sau pe la moşii ori pe 
la viile ce are, unde se învățau în arta facerii de vin şi a distilaţiei, şi unde 
mulţi contractează deprinderile cele mai uricioase. 

Ospitalitatea este o virtute caracteristică a poporului în genere. In casa 
până și a celui mai sărac locuitor, străinul, călătorul şi săracul este bine 
primit. De ce dar se mai fălește stareţul Gherasim cu primirea de străini, 
ca şi cum numai singur acest chinoviu ar practică asemenea faptă 2 Și 
lauda sa, că oricine găsește masa întinsă, și că pentru aceasta se cheltuesc 
sume însemnătoare este neîntemeiată, fiindcă închinătorii ce se due acolo 
nu merg pentru înbuibare, spre a mâncă și a bea, aceasta este o tristă re- 
comandaţie, ci merg spre a-și depune rugăciunile lor și, cu ofrandele ce 
aduc, răsplătesc cu prisosință cheltuelile ce se fac, merg spre a-şi găsi hrana 
sufletului, mângâere, povăţuire şi ajutor moral, dar oare le găsesc precum 
se cuvine ? 

Starețul se laudă că a fondat bolniţa pentru. bătrâni, mare, largă și bine 
aerată, ca şi cum nu sar ști în ce chip sunt căutaţi bătrânii şi bolnavii. 

Este de mirare cum se laudă şi pentru casa acelor smintiţi la minte, 
când se cunoaște că aceasta nu-i decât o casă de mizerie, unde nu sunt 
decât bătăi şi schingiuiri, şi nici o îngrijire după cuviință ; când se știe că 

toate guvernele ce s'au succedat în Moldova au stăruit în zadar pentru în- 
fiinţarea unui spital precum se cuvine, când se ştie că deși sau făcut încă 
din anul 1853, prin proto-medicul statului, trimis de prinţul Urusov, un plan 

şi deviz pentru clădirea unei zidiri înadins, totuș mânăstirea care, prin jur- 

nalul aturci încheiat, sa îndatorit să execute planul, n'au făcut nimica până 
astăzi, decât că în cea mai de pe urmă sa hotărit numai să strămute 
pe nenorociţii pătimași în nişte case făcute de starețul Dionisie cu totul 
pentru alt sfârșit. 

Este adevărat că mânăstirea, în urmarea amenințărilor guvernului, a clădit 
în sfârșit, după trecere de 20 ani dela data îndatoririi, spitalul din Târgul- 
Neamţu. Zidirea este frumoasă, aceasta nu o contestă nimeni, căci mânăs- 
tirea ţine muit la cele de pe din afară, însă se știe că bolnavii nu sunt 
primiţi în număr proporționat cu încăperile, și este mare îndoială dacă și 
aceştia sunt bine căutaţi și îngrijiţi. 

Starețul se laudă și cu spițăria din Tg.-Neamţu, când aceasta e un ram de 
venit al mânăstirii: ea se dă în posesie și nu numai că nu o costă cevă, dar 
mai aduce folos.
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Nimica însă nu este mai de milă, nimic mai trist decât lauda ce-și face cu școala din Tg.-Neamţu. «O școală atât de folositoare neamului !» după cum zice stareţul, şi cu seminarul din mânăstire, cu care prea cuvioșia sa ne mângâe că trage mare speranță «să dea patriei şi altarului barbaţi de- daţi în științile mântuitoare, spre slava naţiei şi podoaba bisericii», Dar lăsând a zice că nenorocita școală din mânăstire s'a făcut numai cu numele, tocmai după 23 ani dela data îndatoririi, iară şcoala din Târgul- Neamţului, după 12 ani dela data aşăzământului din 1843, însă poate-se numi seminar o biată școală cu 2 profesori, în care abiă învăță câţivă că- lugări și aceștia neregulat ? Cu toate acestea iată mărețul seminariu al mâ- năstirii Neamţul ! Iată şcoala cea vestită ce, după zisa părintelui stareț, are să dea patriei și altarului, spre slava și podoaba lor, barbaţi dedaţi în științile mântuitoare ! Bucură-te patrie ! Bucură-te biserică! Cât pentru şcoala din Tg. Nemţu, se ştie că ea s'a făcut cea mai din urmă, numai în scop ca să scape de școala din mânăstire, însă unde-i seminarul cu internatul său? unde sunt şcoalele începute sub stareţul Dionisie ? Părintele stareţul Gherasim se teme, se îngrozeşte de școalele din hrisoavele lui Ghyka, zice curat prin altă suplică (vezi broşura oficială, pag. 46), dată părintelui Mitropolit, că ele amenință desfiinţarea, mânăstirilor, însă re- formă nu vra să zică desființare, ci întemeiere, și cu toate acestea starețul califică «de nelegiuire» fapta, cea mai mântuitoare, (broșura, pag. 46). Mai zice că programul pe un curs de 16 ani, după citatele hrisoave, nu s'au fă- cut în mânăstire, și apelează la mărturia persoanelor cinstite ; zice că so- borul nu știe unde s'au făcut și de unde a venit? Că acele mai mult. de 30 iscălituri de cari este acoperit programul, şi cari, după zisa sa, ar fi nu- mai câtevă, nu înfăţoșează pe întregul sobor, căci nici nu se puteă iscăli un așă act peste puterea sa? Dar se apelează și la conștiința prea cuvioșiei sale, să mărturisească în frica lui Dumnezeu, unde s'au făcut și de unde a venit programul cuprins în suplica su cătră părintele Mitropolit din 30 Septemvrie 1856, No. 50, cu cele 9 iscălituri de cari este acoperită, înfăţo- şează ele pe întregul sobor ? 
Sunt foarte curioase aceste contraziceri ! | 
In sfârșit, după ce se mai laudă și cu școlile sătene, din cari nici una ma- car nu este deschisă, și care se vede că provine din îngrijirea în care l-au pus puternicul îndemn al departamentului învățăturilor, publicat prin Gazeta, de Moldova No. 30, din 17 Aprilie a. c., vine apoi tot la una şi aceeaș, adică : lipsa de mijloace, vrând să arate că înființarea școalelor ar fi sără- cia mânăstirilor. Insă mărturisească stareţul cu mâna pe conștiință, dacă des- fiinţarea, şcoalelor n'au costat pe mânăstire mai mult decât ținerea lor? Mar- turiseasc-o aceasta ! Zice că n'are mijloace, şi sub acest pretext, după ce
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izgonește şi lasă pe drumuri copiii amploiaţilor statului și ai preoţilor ser- 
vitori bisericii Domnului, primeşte şi adaogă în mânăstire îndoit număr de 
părinţi, tunde şi preoțește o mulţime de monahi contra legiuirilor și contra 
așăzămnântului: 

In urmă se laudă şi arată îngrijirea ce are de buna cârmuire a mânăs- 

tirii, citând $ 22 din așăzământ, ca şi cum nu sar cunoaşte că $ $22, 23 

24 şi 25 sunt călcăte în toată întinderea lor, ca și cum nu sarști căacele 14 

moșii, rămase pe contul casei, că pădurile, viile, vitele și altele sunt cău- 

tate în chipul cel mai rău de călugării ce n'au nici o idee, şi a căror mi- 

sie nu este nici cum să fie prefăcuţi în epistaţi, în speculanţi şi în zapeii. Le- 

gile sfinţilor părinţi opresc sub afurisenie, nu numai pe călugării ordinari, ci 

chiar și pe ieromonahi de a se purtă din loc în loc, și a se ocupă cu lu- 

cruri materiale. Vezi cap. 121, fața 101 din Nomocanonul tipărit la Târgo- 

vişte, şi 89 din aşăzământul mânăstirii. Vine apoi la cifre şi la fostul stareţ, 

arhimandritul Dionisie, asupra căruia se descarcă de tot necazul și-l calilică 

de stareț împus şi nelegiuil, când acela, în mijlocul neorânduelilor ce sfâşiă 

mânăstirea, fu înadins chemat de guvern din 'Țara-Românească, ca să rein- 

tre în sânul comunităţii, al căruia este singurul membru luminat, şi cu 

anume îndatorire să introducă și să aplice regula şi reformele mântuitoare 

cerute de timp. | 
El fu numit numai locotenent, şi în urmă chinoviul singur, întru care şi 

stareţul de astăzi, l-au ales și l-au cerut de stareţ deplin. Dovadă stă jalbele 

soborului acoperite cu mai multe sute de iscălituri, între cari nu lipsește 

și a părintelui Gherasim (starețul posterior). 

Aruncă fulgere asupra fostului stareţ, și-i găseşte o crimă, pentrucă bietul 
om a îndrăznit, pentru întăia dată, să scoată la lumină adevăratele venituri 

ale mânăstirii. Îl învinovăţeşte de rău administrator, spune cât a pierdut şi 

fonduri, pe care însă nu le numește; zice că a arătat venituri ce nu sunt; 
și apoi, tot stareţul Gherasim uită și mărturisește că în anul 7855 predece- 

sorul său a înfățoşat la Mitropolie sămi pentru venitul de 1.533.324 lei şi 

că acest spor sa făcut din vânzare de producte, vite şi altele, care se ştie 

că în tot anul o face această mânăstire, cum și din darea în posesie numai 
a câtevă moşioare şi acarete ce numai acestea au sporit venitul cu 193.143 lei. 

Nu se încarcă sume să sprijine adevărul arătărilor arhimandritului Dio- 

nisie. El este demn să-l sprijine singur, când va fi întrebat, decât—se cere 

starețului Gherasim să arate în conştiinţă dacă, la sfârșitul anului 7854, 

nu' sau încheiat sămi mai tot pentru această sumă ? 
In genere este ştiut că venitul moșiilor sporeşte și se adaugă la fiecare 

împosesuire, în vreme când, lucru curios, acela al moșiilor mânăstirii 

Neamţu scade neîncetat. Starețul Gherasim, după ce ştie că în anul 1854,
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Sau încheiat sămi pentru un venit de peste 1.300.000 lei, care aceasta nu o poate tăgădui, vine și ne spune că venitul pe anul curent este numai de 1.092.642 lei! 
Ne spune că mezatele făcute de celălalt stareţ au fost numai o formă și totuş arată un spor în venituri; laudă mezatele sale și, cu toate aceste, arată scădere. De ce oare nu spune şi cauza ? Aceasta însă, cu tot misterul de care se înconjoară, fara o cunoaște, țara o ştie, că sub administrația starețului Gherasim s'a dat moşia Lipova, pe timp de 20 ani, cu un venit 

de peste 2.000 galbeni pe an, monahului Varahiil (Latiș), tot din mânăstirea Neamţu, iar astăzi director al mitropoliei, şi aceasta fără nici o condiț e alta 
decât să ţie schitul Lipova cu câțivă monahi. De asemenea se ştie că moşiile din Basarabia, împosesiete cu un mic folos în anul trecut, sau dat toate la un loc, în vreme când, de se da în parte, ar fi produs îndoit și întreit. folos. 

Mai spue stareţul de astăzi ce au făcut şi ce face, sub administraţia sa, cu tipografia din mânăstire, pe care predecesorul său o făcuse să fie una din cele întăi a Moldovei. 
lată că cu toate aceste administraţia de astăzi este atât de lăudată. 
Spune și lauda comisiei rânduită în anul 1856, pentrucă această comisie, în încrederea ei, au pus temeiu pe ceeacei s'au arătat, dar de ce nu spune și de veniturile descoperite atuncea numai de: 985.000 lei? Se înţelege că spre a nu veni în contradicții cu veniturile arătate în anul 7854 şi în anul 1855. 
Se supără asupra departamentului, că au cerut să ştie numărul mo- nahilor și al fraţilor din mânăstire Și, în naivitatea sa, mărturiseşte că frățimea, acelui sobor nu agonisește decât a sluji pănă Şi pe vrășmaşi, — iar după ce îngrozeşte, spuind de legături înfricoșate și nedeslegate, zice că se roagă pentru toţi acei cari, în respect către religie şi biserică, au hotărit: a nu se mai îngădui și înnoi proiecte și împrejurări ce vederat ameninţă sfărâmarea și desființarea mânăstirilor. 
Cu alte cuvinte: că se roagă pentru aceia ce-și închipuește că sunt Și care le-ar zice: nu faceţi şcoale! nu vă luminaţi! rămâneţi în întunerec! şe- deţi, beţi şi mâncaţi, împrăștiind veniturile, petreceti-vă. vieaţa în întrigi, curăţiți-vă, lustruiţi-vă pe din afară, și în lăuntru rămâneţi tot omul cel ve- chiu! căci la din contră, să știți că se amenință desființarea chinoviului ce a fost slava și cinstea țării, — după cum zice părintele stareţul, şi foarte bine zice: că numai au fost! 
Vai dar de aceia ce-i învață din contra! Unia ca aceştia la ce oare se pot așteptă ?
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In sfârşit, vesel de toate aceste laude, cu care crede că sau curăţit în- 
destul, se urnple apoi de curaj, se constitue din culpabil în cenzor, vine 
în măsură de a controlă pe alţii, apostrofează departamentul şi, uitând de 
Lipova, uitând de moșiile din Basarabia, uitând şi de alte moșii împosesiete 
numai cu numele, iar în faptă fără de câştiuri, face aluzie la împosesierea 
moșiilor clerului, vrând a înțelege pe acele două sau trei cari de guvern 
Sau dat ca gratificaţii cu preţuri măsurate şi pe un termen de cinci ani; 
uitând părintele starețul că prin aceasta nu face decât să ațâţe 'o coardă 
foarte delicată și loveşte în acei ce, sub cuvânt de învoială, au înnoit con- 
tracte fără licitaţii, cu pierdere pentru casă de peste 30.000 de galbeni, împre- 
jurare de care departamentul de astăzi s'a lipsit a o supune cunoștinţii 
locurilor competente. 

lată suplica părintelui Gherasim! Acest cap d'operă, prin care când se 
umilește, când se sumeţeşte și în sumețţia sa uită până la.aceea de a 
scoate cuvinte mușcătoare şi ironice; suplică ce toată se rezumă în puţi- 
nele aceste cuvinte: Sunt neatârnat, nu dau nimărui voie de control, nu 
voesc să mă luminez și rămân în întunerec, nici voiu să știu decât de acei 
ce-mi dau mână de ajutor în intențiunile mele retrograde și aceasta, în 
părerea stareţului, nu se numește nici cum stat în stat. 

Dar oare ce voeşte să înţeleagă prin repetatele ziceri: că Departamentul 
Cultului şi al Invăţăturilor a fost puţin îndurător în privirea împrejurărilor 
și a persoanelor ? care-i sunt împrejurările ? care-i sunt persoanele ? aceasta 
pentru dânsul este o enigmă. Departamentul nu se ocupă de persoane, el merge 
în principiu; n'are nimic nici cu starețul Gherasim, din contra îi dă multă 
dreptate,—căci care-i școala unde şi-au făcut învăţăturile, spre a fi pregătit 
pentru o misie atât de însemnată? Ca adevărat fiu al mânăstirii, se înţe- 
lege că voeşte să ţie ceeace au apucat; viermele din rădăcina hreanului nu 
cunoaşte nimic mai bun. 

Departamentul dacă a ridicat şi ridică glasul, o face aceasta pentrucă el 
este interpretul legal al dorinţilor bisericii și a naţiei în înaintarea cătră 
progres. Ce zice el alta ? fără numai ca soborul să se reformeze, să facă 
şi să ţie școale spre a da bisericii bărbaţi luminați și povăţuitori aleși. Bi- 
serica, şi țara nu au nevoie de epistaţi pe la moșii, n'au trebuinţă de vieri 
și distilatori! Căci cine nu ştie că dintr'o mie și mai bine de călugări, nu 
este unul măcar care să poată ţine un cuvânt sau o predică ? nu este unul 
care să facă o scrisoare? spuie părintele stareţul, în frica lui Dumnezeu, 
dacă măcar suplica aceasta este făcută în mânăstire? Cine nu știe că 
ea, n'are astăzi măcar o școală de muzică bisericească? Altfel şi-ar aduce 
ea cântăreții de pe la mânăstiri străine ? și apoi starețul mai are curaj să 
roclame aceşt sobor, de cinstea și slava ţării! Tristă laudă!
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Mai bine ar fi ca stareţul și soborul să cugete, să se pătrundă adânc de 
interesele sale, de trebuinţile ţării, să iasă din întunerecul în care zace și 
să nu uite cuvântul Mântuitorului: «Pomul ce nu face roade se taie Şi în 
foc se aruncă» —să nu ascundă talentul, nici să pue lumina sub oboroc. 
Dar să se nevoească astfel şi așă să lumineze lumina lui înaintea oame- 
nilor, ca văzând faptele lui cele bune, să mărească pre Dumnezeu. Atunci, 
numai atunci, soborul mânăstirilor Neamţu şi Secul va fi onoarea bisericii, 
onoarea naţiei!» 

(Extras din manuscriptele arhiereului Narcis Creţulescu). 

XĂIV. 

Raportul părintelui Mitropolit sub No. 1.237 din 9 August 
adresat E. S. Caimacamului. 

Hacelenţă ! 

Prin anaforaua No. 1.184, din 26 a trecutei luni lulie, am arătat Exce- 
lenţiei Voastre jalba prea cuvioşiei sale stareţului mânăstirilor Neamţu şi 
Secul asupra raportului departamentului averilor clerului, care au motivat 
ofisul ce mi-aţi adresat sub No. 1.308, atingător de zisele mânăstiri, şi 
pentru mai întinsă lămurire, v'am alăturat întocmai copie de pe pomenita 
jalbă, rugându-vă ca să binevoiţi a luă în adâncă privire starea lucrurilor, 
și a da grabnică ocrotire legilor ţării şi canoanelor ce privese pe mânăsti- 
rile chinovii, și driturile şi dignitatea chiriarhică ierarhică a ţării, mărginind 
pe pomenitul departament în hotarele prescrise de legile Obșteștii Adunări. 
Privind dar cu destulă sufletească măhniciune că nici pănă acum nu sau 
făcut nimică, venim și acum a vă rugă ca să binevoiţi a face ceruta le- 
giuită punere la cale întru aceasta». | 

(subscris) Sofronie Mitropolii. 

XXV. 

Starețul de Neamţu către comisia de cercetare. 

Onoralei comisii înall rânduilă aicea la sf. mânăstire Neamţu. 

La adresa onoratei comisii sub No. i, din 11 a. cc, prin care vestește 
subscrisului stareţ al sfintelor mânăstiri Neamţu și Secu despre sosirea sa 
aicea, cerând a-i da știinţile trebuitoare întru îndeplinirea misiei sale, cu 
onoare se răspunde că din vreme ce din partea chiriarhiei nu se află figu- 
rând nici o persoană care să fie însărcinată a luă parte la asemenea lucrare,
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apoi mânăstirea, în respectul legilor şi a canoanelor bisericești la cari şi chiar așăzământul ei o supune, este cu totul în neputinţă de a da vreo oficială lămurire fără știrea şi încuviințarea, chiriarhiei țării, când mai ales că după art. 25 din ţitatul aşăzământ ea înfățoșează lămurite sămi la sfârşitul fie- căruia an înaltului cler al țării, spre controlare, care așăzământ fiind întărit şi de cătră Excelenţia Sa Prinţul Caimacam, prin hrisovul sub No. 57, din anul curent, spre bună pliroforie a onoratei comisii se și alăturează pe lângă aceasta întoemai copie, pentru a se lămuri despre asigurarea drepturilor ce face acestor sfinte mânăstiri. 
(ss) GHERASIM ARHIMANDRIT ŞI STAREȚ SF. MÂNĂSTIRI NEAMȚUL ŞI SECUL. 

No. 298. 1868 Sept. 13, 

XXVI, 

Fragment dintr'o scrisoare a lui Teofan Cristea către stareţ. 

P. S. D. Chirilă Pavlovici Grișenco vă sărută mâinile și umblă sărmanul 
cu mine deavalma. M'am bucuraţ primind știință dela Iaşi că valurile mâ- năstirii s'au alinat, 

Vă rog, porunciţi părintelui cămărașul să nu îmi împrăștie pielcelele cari mi-ați dat să le dau la feţile ce știți sfinția voastră... și care mult au lucrat la, liniştired aceasta, cătră cari de aicea chiar am alergal cu scrisori precum ştiţi, ca să nu rămâe mânăstirea de ruşine, căci eu lu ducere mea, din Eşi le-am făgăduil... 

1858 Septemvrie 13. 

XĂVII. 

Raportul comisiei de cercetare către Departamentul averilor 
bisericeşti. 

Onorabilului Departament al averilor bisericeşti şi al înstrucției publice. 

In urmarea ofisurilor Căimăcămiei sub No. 6.830 și împărtăşite prin ono- 
rabilul minister, subscrişii, la zece a lunii aceştia sau întrunit la sf. 
mânăstire Neamul, spre a cercetă local adevăratele venituri și cheltuieli ale 
acestei bogate comunităţi și așă a alcătui un buget exact, prin care să se 
asigureze condee îndestulătoare pentru îmbunătăţirea radicală a casei de 
alienaţi, și clădirea unor încăperi potrivite cu asemenea trebuinţi, precum 
şi pentru redeschiderea şi întreținerea școalelor înființate după hrisoavele 
răposatului Domn Grigorie Ohyka, adică atât seminarul din lăuntrul mA- 
păstirii, cât și gimnaziul şi internatul din Tărgul-Neamţului, aceste din urmă
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două așăzăminte desfiinţate în timpul crizei anului trecut, 1856, de starețul 
actual, prea cuviosul arhimandrit Gherasim, sub pretext de neînchipuire de 
mijloace băneşti. 

Spre începerea lucrării încredințate lor, subscrişii s'au adresat mai întăiu 
către starețul mânăstirii, cerându-i lămuririle de nevoie, prin înscrisul sub 
No. 1 care aici se alăturează în copie (Anexa A). 

Acest înscris sau îmânat prea cuvioșiei sale de către subserişii în persoană. 
Ei erau în tot dreptul de a aşteptă un răspuns demn și o desăvârşită su- 
punere la ordinele guvernului. 

Starețul întăii lavre a Moldoviei au socotit să urmeze cu totul altfel ; 
uitând că întăia datorie, că cea întăiu podoabă a monahului este blândeţa, 
este smerenia, este supunerea cătră autorități, prea cuvioșia sa deabiă au cetit adresa comisiei care nu reproduceă decât puncturile cuprinse în ofi- 
sele căimăcămiei, şi s'au aprins de mânie şi, cu un ton cu totul declamator, au început a se tângui că: «Departamentul Cultului prigonește Dumne- 
zeescul locaș, că el nu are nici un drit de amestec în trebile mânăstirii 
Neamţul, că prea cuvioșia sa este convins că se meditează de a se luă ave- 
rile din mânile călugărilor, ei cari le-au conservat și le-au îmmulţit, dar că 
prea cuvioșia sa nu va lăsă aceasta; că veniturile mânăstirii se întrabuin- 
țează foarte bine, că biserica, se ține în stare foarte bună, că la icoane se 
aprind necontenit lumânări mari și groase cât pumnul (întovărăşind această 
expresie cu un gest mai mult decâţ obscen), că mânăstirea au făcut pururea 
mult bine, zidind și ţiind cu mare cheltuială spitalul din Târgul-Neamţul, 
înființând în lăuntrul ei un seminar clerical care în câțivă ani are să pus- 
tiească seminarul din Socola; că prea cuvioșia sa gândește să facă multe 
îmbunătăţiri, numai guvernul să-l lase în pace, și să se dea totul în dis- 
creţia prea, cuvioșiei sale, că acum nu se poate face nimica, fiindcă chiar 
în anul acesta socotelile înfăţoşează un deficit ce trece peste 180.000 lei»... In fine, ca un alt Macaveu, prea cuvioşia sa au declarat că: «chiar dacă i 
sar tăiă. mânile, nu va iscăli darea averilor călugărilor, dăruite lor de atâţi 
fericiţi Domni şi ctitori» ! 

Cât însă se atinge de ştiinţile cerute de comisie, prea cuvioșia sa s'au 
mulțămit a zice: «că ele de mult sunt pregătite, că asemenea le-au îm- 
părtășit chiriarhiei (adică părintelui Mitropolit, carele tocmai în ziua sosirii 
comisiei au purces din mânăstirea: Neamţul și se află petrecător în înveci- 
nata mânăstire Agapia), că numai chiriarhiei mânăstirea este datoare a da 
sămi, pe cari le şi dă în tot anul, și că fără a ei Încuviințare, cuvioşia sa, 
nu este dator a da nimănui vreo lămurire». 
“Tonul ce întovărășiă aceste cuvinte eră de natură a le da o însemnătate 

încă mai mare. Comisia se vedeă în faţa unei împotriviri premeditată și
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combinată de mult. Subserişii cu durere văzură că glasul public nu-i în- 
șelase: că întru adevăr stareţul mânăstirii Neamţul, uitând toate datoriile sale 
și de monah şi de cetățean, eră hotărît de anu primi comisia rânduită de 
guvernul înalt al ţării și că prea cuvioşia sa se pusese în stare de revoltă 
manifestă, Ei se siliră a lumină pre rătăcitul stareţ despre periculoasa sa 
poziție, despre falsul drum ce luase, despre tristele consecinţe ce purtarea 
sa puteă să aducă asupra comunităţii religioase în capul căreia se află pus; 
ei ziseră dar că, îm potrivindu se la ordinele guvernului, calcă însuș preceptul 
corifeului apostol Pavel, carele ordonează credincioşilor a se supune stăpâ- 
nitorilor lumii, ba chiar preceptul Mântuitorului care zice în Evanghelie: 
«Daţi Chesarului cele ce sunt ale Chesarului». Că după aceste precepte şi 
prea cuvioșia sa ca monah și stareţ și mânăstirea și însuș chiriarhia sunt 
supuse ocârmuirii politiceşti, că dar nu se cuvine ca prea cuvioșia sa să se 
pue în dosul chiriarhiei, spre a-şi face din această autoritate curat spiri- 
tuală un zid de apărare în contra. ordinelor guvernului. Ei îi mai adăogiră 
că, dacă ca monah și ca stareţ al mânăstiriii Neamţul, odată atât de vene- 
rată de întreaga ţară, vroiă a nu compromite acest locaș, apoi trebuiă să 
se silească ca să conducă pre soborul său pe calea virtuţii, a moralei, a 
naționalităţii şi a luminilor, în fine, că dacă prea cuvioşia sa voiă ea mâ- 
năstirea să se păstreze în iubirea Moldovenilor şi în întrebuințarea liberă 
a veniturilor sale, apoi trebuiă să-i dea menirea ordonată de dănuitori: 
întemeierea și desvoltarea de așăzăminte folositoare religiei și naţiei și 
prin urmare plăcută lui Dumnezeu și oarnenilor. 

Stăruințile subscrișilor de a întoarce pe starețul din calea rătăcită în care 
se aruncase au fost zadarnice. Toate spunea că prea cuvioşia sa de mult 
eră pregătit în împotrivirea sa; ei dar sau mărginit de a cere a li se da 
un răspuns înscris, carele li sau și făgăduit pe a doua zi; şi așă subscrișii 
Sau hotărit a ieși din mânăstire fără a înaintă vreo altă lucrare și nici că 
se puteă altfel. Al treilea membru al comisiei, d-lui domnescul adiutant A. 
Catargi, carele ca militar mai cu deosebire trebuiă să fie partea activă a 
comisiei, neviind la termen și în privirea fermentaţiei spiritelor ce există, 
mu de astăzi, în această mânăstire, comisia simți că nu trebuiă să facă un 
singur pas înainte întru îndeplinirea misiei sale, dacă nu voiă să dea mo- 
tiv la un scandal cu atât mai deplorabil, cu cât el eră pregătit de acei ce 
sau lepădat de lucrurile și patimile lumii, spre a fi în pustiuri un model 
de virtute, de abnegaţie, de pace şi de umilință. 

Subscrișii s'au rotras dar din mânăstire, precum au venit, așteptând în 
Tâ gul-Neamţului că prea cuviosul stareţ să binevoească a le comunică 

și În scris nestrămutata sa hotărire de a nu primi comisia, și prin urmare 
de a nu ze supune la ordinele ocârmuirii civile, Acest răspuns sau și dat
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în 13 Septemvrie sub No. 298 și subscrișii îl şi comunică în original ono- 
rabilului ministeriu (anexa B). El este scurt dar cuprinzător! 

Prea cuviosul stareț declară: că nu poate recunoaște comisia, fiindcă ea 
nu este compusă și de o faţă bisericească rânduită de chiriarhie, și că nu 
va da nici o lămurire fără învoirea chiriarhiei, binevoiască însă onorabilul de- 
partament a observă că chiriarhul a fost în mânăstire mai multe zile, că Prea 
Sf. Sa nu ieșise din zidurile comunităţii decât în ziua sosirii comisiei, că 
Prea Sf. Sa se află încă în mânăstirea Agapia, adică abiă la o oră depărtare 
de aceea a Neamţului și că prin urmare prea cuvioșia sa au avut tot timpul, 
au putut și au trebuit ca să se înțeleagă cu chiriarhul său despre purtarea 
ce trebuiă să ţie în faţa comisiei, şi negreşit că şi a guvernului. 

Tot prin citatul înscris, prea cuvioșia sa a alăturat o copie tipărită de 
pe un hrisov ce ar fi dobândit dela căimăcămia actuală, întăritoare hrisoa- 
velor date mânăstirii de Domnii. Mihail Sturdza și Grigorie Ghyka. 

Această copie pe care stareţul a împărtășit-o subserișilor ca un argument pu- 
ternic în contra intervenţiei guvernului în interesele mânăstirii Neamţu, se su- 
pune aici în original (anexa C). lasă prea cuviosul stareţ nu a băgat de samă că 
aşezămintele și hrisoavele de căimăcămie sau dat acestei comunități tocmai 
sprea o liberă și a o apără de acea chiriarhie, pre care acum cuvioșia sa v 
invoacă ca o egidă în contra guvernului. Ca dovadă puternică de aceasta 
nu este decât a se ceti textual încheierea, consiliului administrativ, dată sub 
preşedința răposatului logofăt Alexandru Ghyka, părintele Domnului Grigorie 
Ghyka, și reprodusă în hrisovul acestui. Domn. Nu amestecul guvernului, 
făcut mai ales întrun scop cu totul de folos pentru țară şi pentru Însăș 
mânăstire, îl opresc aceste hrisoave, ce abuzurile, ce pernicioasele înrâuriri 
în trebile economice și administrative ale mânăstirii din partea mitropoliei 
au înțeles să le stabilească aceste domneşti acte. 

Și stareţul actual astăzi le invoacă singur, spre a-și pune gimnaziul sub 
chiriarhie, când ar trebui să-și aducă aminte că, spre a o restrânge în 
simpla sa autoritate spirituală, procatohii săi în stareţescul scaun, începând 
dela Paisie şi până la Neonil, au răbdat prigoniri, exiluri, închisori; numai 
şi numai acesta este scopul tuturor hrisoavelor dobândite de mânăstirea, 
Neamţul. | 

Aceste sunt tristele împrejurări cari au pus stavilă la înaintarea lucrărilor co- 
misiei; subscrişii înainte însă de a încheiă raportul lor, nu socot de prisos 
de a face următoarele observaţii : 

Mânăstirea Neamţul și Secul eră odată întăia lavră a Moldaviei, eră odată 
fala ţării, nu atât prin colosalele ei averi, pe cari le are şi astăzi, cât prin 
pietatea, și virtuțile cristiane a monahilor. săi și prin capacilatea și senti- 
mentele paţionale ale stareţilor ei, Spre aceasta nare decât a se ceti istoria
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acestor cuvioși părinţi, are decât a se vedea institutele folositoare fondate 
din timp în timp și întreţinute de mânăstire. 

Dela săvârșirea din vieaţă a stareţului Neonil, dela criza din anul trecut, 
1856, însă, ocârmuitorii acestei mânăstiri au apucat o cale care chiamă asu- 
pră-i toată serioasa și energica luare aminte a orice ocârmuire națională, 

Mânăstirea este în deplină decadenţă intelectuală şi economică. Aşăză- 
mântul mânăstirii se observează numai întrucât priveşte apărarea de orice 
intervenţie, despre orice încercare din partea ocârmuirii pentru a pune un 
capăt unei scandaloase stări de .lucruri, care de mult au revoltat în contra 
acestei mânăstiri opinia publică a întregii țări! Cuviosul stareţ, şi în numele 
său monahul Varahiil, reprezentant oficios al mânăstirii, plătit pentru aceasta 
cu egumenia Lipovei și cu moșia dimprejur, reclamă și invoacă așăzământul 
numai întrucât privește driturile ce condiţional sau hărăzit mânăstirii, dar 
nu şi îndatoririle cari i sau impus. 

Profitând de efemerele împrejurări în cari ne aflăm, arhimandritul Ghe- 
rasim fără sfială sau hotărit a combate progresul și a.sparge toate așăză- 
mintele de folosință publică fonaate de stareții de mai înainte. 

Spitalul din Târgul-Neamţului, menit a întrețineă una sută de paturi, de 
abiă astăzi primeşte patruzeci de bolnavi, seminarul monahal din lăuntrul 
mânăstirii există numai cu numele. 'Teascurile tipografiei, cari ar puteă să 
reproducă atâtea cărți folositoare clerului şi naţiei, stau închise. Biblioteca 
slujeşte de hrană guzganilor. | 

Bolniţa sau casa de alienaţi este rușinea mânăstirii şi a omenirii. Gim- 
naziul și internatul din Târgul-Neamţului astăzi nu mai există, căci în vre- 
mea când pretutindeni aiurea se fac sacrificii de tot feliul peutru a, înte- 
meiă școli, vocea publică strigă că mânăstirea Neamţului a cheltuit mii de 
galbeni spre a le închide. 

Spre a da o caracteristică exactă despre spiritul ce insuflă pe acest so- 
bor, nu încape decât a descrie împrejurările sfărâmării școalelor din Târgul- 
Neamţul. 

- Onorabilul Departament păstrează în arhiva, sa actele şi propriile cereri ale 
acestei comunităţi, după care Domnul Grigorie Ghyka s'au îndemnat de a 
consfinţi prin hrisoave existența legală a gimnaziului şi a internatului din 
Neamţ. Onorabilul Minister cunoaşte asemenea și împrejurările cari au 
uneltit desfiinţarea acestor folcsitoare așăzăminte prin răposatul caimacam 
Toderiţă Balş. 

Odată ce starețul a avut în mână actul de desființare, el n'a stat un 
minut în îndoială pentru a-l pune în lucrare, fără milă şi îndurare. 

Eră timpul iernii, gerul eră grozav. Ei bine, sau găsit călugări, slujitori 
ai Dumnezeului păcii, a acelui Isus care iubiă mai presus de toate copiii
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şi-i chemă împrejurul său, s'au găsit zicem monahi fără inimă, cari au mers 
și au izgonit pe uliţile Neamţului pe bieţii copii din apartamentele inter- 
patului. 

“Tot Târgul-Neamţului mărturisește despre cruda: şi păgâneasca faptă ! 
Mulţi din aceşti nenorociţi elevi, victime a brutalităţii monahale, nu și-au 
putut conservă vieaţa despre foame și ger, decât găsind un adăpost gene- 
ros în casele şi la masa laicilor din târg, cei mai mulţi ei însuși oameni 
cu familie și lipsiţi de avere! Ziua desființării şcoalelor din Neamţu. a fost 
o zi rea, o zi de doliu pentru toată Moldova; ea a fost o zi fericită, o zi 
de mare bucurie pentru mânăstirea Neamţu și, spre ruşinea omenirii și. a 
religiei, în ziua sosirii actului desființător, sa văzut celebrându-se în bise- 
rica cea mare, și cu cea mai mare solemnitate, un-pompos Te-deum, mul- 
țămindu-se lui Dumnezeu că eră două școale mai puţin în Moldova.. - 

Acest Te-deum zice tot, acest Te-deum strigă neîncetat şi mărturisește 
în glas mare că mânăstirea Neamţul și Secul este în deplină decadenţă ; 
că sufletul care îi animă odată soborul de mult l-a părăsit : că această co- 
munitate nu mai răspunde la trebuinţile religiei şi a ţării; că ea din po- 
trivă compromite sublima putere a celei dintăiu şi interesele cele d'al doilea; 
că prin urmare dacă este ca această lavră să se mai ţie, să se perpetueze 
pentru vreun folos public, apoi ea trebue radical reformată şi că aceasta 
trebue să formeze una din cele întăiu şi din cele mai serioase ocupaţii ale 
viitorului guvernământ definitiv. 

(ss) GRIGORIE CUZA VORNIC. 
M. KOGĂLNICEANU, | 

24 Septemvrie 1858. 

XXVII. 

Hrisovul Caimacamului Vogoridi, întărind aşăzâmântul mânăstirii - 

| Neamțului dela 1843. (1) 

Prinţul Nicolae Conachi Vogoridi Caimacomul Moldovei. 

Prea cuvioşia sa arhimandritul Gherasim, starețul slintelor mânăstiri 
Neamţul şi Secul, împreună cu întreg soborul, prin suplica ce ne-au dat a 
făcut rugătoare cererea ca, pe pilda celor mai dinainte bine credincioşi 
Domni şi ocârmulitori ai țării cari au întărit și statornicit așăzământul. vie- 
țuirii şi a administraţiei averilor sfintelor mânăstiri Neamţul şi Secul prin 
hrisoavele ce din timp în timp li s'a slobozit, să li se hărăzească și de că: 
tre mine un asemenea hrisov întăritor aşăzământului ce- “lau, 

  

(1) Din cauza unei erori, acest act nu s'a pus înainte de actul 10, unde îi este locul,
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Deci eu având în vedere că sfânta mânăstire: Neamţul, zidită de cătră fe- 
ricitul întru amintire Domnul Moldovei Alexandru cel Bun și întemeiată 
de cătră Domnul Ștefan cel Mare, întrun șir mai mult de patru veacuri, 
potrivit actelor ctitorești, au fost pururea chinoviu de părinţi slobod, nea- 
târnat și neînchinat nici mitropoliei ţării, nici la orice parte de loc. Iară în 
timpul Domnului Constantin Moruz “Voevod şi a prea sf. mitropolit Gavril 
Calimah, după propunerea fericitului întru aducere aminte, a prea cuvio- 
sului arhimandrit și stareţ Paisie, mânăstirea Secului unindu-se cu mânăs- 
tirea Neamţului, de atunci sau întocmit un sobor și o obşte întru aceste 
amândouă mânăstiri, sub ocârmuirea unui stareţ ales de către sobor din sâ- 
nul său, care așăzământ s'au întărit şi cu hrisovul Domnului Moruz. Toţi 
Domnii următori au proteguit pe această mânăstire, cea întâiu a ţării, şi i-au 
sprijinit drepturile hărăzite ei prin atâţa străluciți Domnitori şi fericiţi în- 
tru amintire ctitori. De asemenea, la introducerea Regulamentului Organic, 
privilegiurile acestor sfinte mânastiri au primit o nouă întărire și li s'au asi- 
gurat drepturile cârmuirii, sloboda administrare a moșiilor şi neatârnata 
Întrebuinţarea veniturilor; prin cap. III, secţia 3 și 4 din legiuirea din 28 Aprilie 
anul 1835, s'au sfinţit de asemenea neatârnarea acestor sfinte locaşuri. 

lară în anul 1839, Aprilie 19, sfatul administrativ, prin anaforaoa cu No. 
788, oborând străina influența ce de câtvă timp se întinsese asupra mânăs- 
tirilor și a averilor sale, au mijlocit cătră Domnul Mihail Sturdza Voevod în- 
lăturarea pentru totdeauna a acestei înrâuriri și hărăzirea unui hrisov cu 
care să se statornicească potrivit legiuirilor buna ocârmuire a acestor mâ- 
năstiri. 
Asemenea propunere a sfatului supuind-o la încuviințarea Domnului Mihail 

Sturdza Voevod, în urmă a și întărit-o cu hrisovul său din 1843, Maiu în 4, sub 
No. 175, prin care s'a sfinţit neatârnarea acestor sfinte mânăstiri şi totodată 
sau statornicit și așăzământul ocârmauirii lor, care apoi sau încuviințat şi de 
legea întărită la anul 1844 $ 5. Deci acest hrisov a fost şi este astăzi pentru 
aceste Dumnezești lavre un îndemn de bună rânduială şi de propăşire în cele 
duhovniceşti și materiale, o piatră de multă mântuire la vifore grele. Şi 
precum în ele se vede sprijinul viitorului acestor mânăstiri, ca unul ce păs- 
trează dreptăţile ctitorești şi înţeleptele rândueli a fericitului stareţ Paisie. 

Pe aceste temeiuri şi Domnul Grigorie Ghyka Voevod, şi în privirea Înseris 
cererii starețului și a soborului de atuncea, l-a întărit şi cu al său domnesc 
hrisov din anul 1850 Maiu 27, sub No. 659. Potrivit cărora urmând și pro- 
catohul meu, răposatul Caimacam Teodor Balş, iarăș după cererea făcută 
prin jalobă de cătră starețul şi soborul, le-au întărit şi cu hrisovul din 1856 
No. 34, Noemvrie 29.
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Drept care găsind de cuviinţă, și eu cererea starețului și a soborului, spre 
a li se întări și de cătră mine aceste rândueli, pentru a rămânea și pe vii: 
torime nebântuite întru ocârmuirea lor; 

Potrivit prerogativelor date căimăcămiei, eu întăresc toate cele cuprinse 
în hrisovul Domnului Mihail Sturdza Voevod din 1843, Maiu 4, spre păs- 
trarea neatârnării și a bunei rândueli în aceste Dumnezeeşti lavre. Şi che- 
mând îndurarea cerească de a îndemnă și cugetele tuturor acelora cărora 
le vor fi încredințate frânele ocârmuirii iubitei mele patrii, ca de asemenea 
să urmeze, întărind aceste chinovii. Datu-sau hrisovul acesta în capitalia 
laşii, anul mântuirii una mie opt sute cincizeci şi opt, Ghenarie în opt- 
sprezece zile. 

(Iscălit), N. CONACHE VOGORIDE. 
D. D. A. FOTINO, No. 6. 

Secretarul Stareţului, IANCU CANTACUZINO. 
Șef. Secţiei a II-a, 1. ANTONIADE. 

Locul Peceţii, No. 37. 

XAIX, 

Rezoluția Departamentului Cultului asupra raportului comisiei. 
de cercetare. 

Intrată la 37 Seplemvrie 1858. 

Secţia I-ia. 

Se va supune în original Ex. S. Prințului Caimacam, cu propunere: ca 
luând în de aproape consideraţie arătările comisiei, starea de revoltă preme- 
ditată în care sau pus stareţul vizavi către guvern, şi tristele consecvenţe 
ce pot să aducă asemene urmare, mai mult decât vinovată, dacă în curând 
nu vor fi aspru pedepsite în modul cel mai pilduitor; să Dbinevoiască a 
hotări : 

1. Grabnica suspendare a starețului Gherasim, şi trimiterea sa spre li- 
niştire la mânăstirea Vorona; căci dacă la cea mai mică nesupunere se pe- 
depsește pe un simplu particular, după gradul vinovăţiei, cu cât mai ales 
pe capul unei comunităţi religioase care, în contra perceptelor Evangheliei 
nesocoteşte ordinele guvernului şi se pune vizavi către el în stare de rebelie. 

2. Constituarea sfatului mânăstirii în modul prescris prin aşăzământ la, 
art. 13 sub prezidenţa, însă, a unei persoane ce va socoti Excelenţia Sa 
după pilda urmată. Care sfat de îndată să se ocupe cu reînființarea, şcoa- 
lelor după hrisoavele Domnului Ghyka şi îmbunătăţire osebitelor așăzăminte de 
acolo, sub ascultarea şi povăţuirea departamentului bisericesc ; aşă precum 
Prea Sfinţitul Mitropolit, după îndemnările ce sau făcut, n'au luat niei o mă-
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sură în aceste obiecte de cea mai mare importanță, și al 3-lea, publicare de 
îndată, pe cale olicială, a tuturor Jucrărilor urmate în privire acestor mâ- 
năstiri. 

(5) NEDESCIFRABIL. 

XXĂ. 

Referatul Departamentului Cultului către Sfatul Administrativ 
Extraordinar. 

Sfatului administrativ extraordinar. 

Insubordinaţia arhimandritului Gherasim fiind evidentă şi meritând cu 
atâta mai mult a fi aspru pedepsită, cu cât provine dela stareţul unei co- 
munităţi religioase și că, prin urmare, poate să aibă pernicioasă înrâurire 
chiar asupra ordinului public, ameninţat prin stare de fermentație și de re- 
voltă manifestă în care l-au pus numitul, recomând consiliului de a luă în 
cea mai de aproape şi cea mai serioasă luare aminte această deplorabilă 
stare de lucruri şi, fără preget, să combine măsurile cele mai energice 
pentru exemplara înfrânare a vinovatului și restatornicirea bunei rândueli 
înlăuntrul mânăstirii, iar pe departamentul bisericesc îl autorizez să publice 
în broșură toate lucrările urmate în privire acestor mânăstiri, spre a fi 
obşteşte cunoscut că guvernul n'au lipsit.a luă măsuri pentru îmbunătăţire 
acestui chinoviu, a cărui stare de complectă desorganizare se constatează Și 
prin nepilduita până acum purtare a starețului său. Osebit mai recomânrd 
consiliului a regulă cele de cuviință pentru ca comisia orânduită la zisa 
mânăstire să-și îndeplinească misia sa întru cât mai neîntârziat, spre grabnica 
reînfiinţare a școalelor și îmbunătăţirii stării deosebitelor așezăminte de acolo. 

(Iscălit) N. CONACHE vOGORIDI. 

In 28 Sept. 1858. 

La 1 Oclomurie 1958. 

Secţia I-a, 

“Oprindu-se copie la departament, atât de pe alăturatul raport a comisiei 
cum și după această anaforă, originalele se vor trimite Secretariatului de Stat cu poftire a le supune de îndată deliberării sfatului. “Pot odată se va regulă și publicarea lucrărilor în acest obiect conform apostiliei Excelenţiei sale Prințului Caimacam,. 

(s) Pr. DIMITRIE A. CANTACUZINO.
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XXĂI.: 

Departamentul Cultului către Caimacam. 

Excelenţa Voastră. 

În urmarea raportului .ce v'au supus departamentul, arătător. stării deplo- 
rabile în care se găsesc astăzi mânăstirile Neamţul şi Secul, în :privire 
atât morală cât și materială, Excelenţa Voastră aţi numit o comisie alcă- 
tuită din d-nealor vornicii Grigorie Cuza şi Mihail Kogălniceanu, precum 
din adiutantul domnesc dlui Leitenaritul Alecu Catargiu, cu misie'să cerce- 
teze. 'la starea, locului, cari sunt. adevăratele venituri ale acestor: bogate 

„mânăstiri, și pe baza unor asemenea, să alcătuiască bugetul de cheltueli, 
"în care să cuprindă sumele cerute pentru reînființarea şi întreținerea, semi- 
narului din mânăstire și a gimnaziului cu internatul din Târgul-Neamţului, 
după hrisoavele fostului Domn: Grigorie Ghyka, desfințate aceste în anul 
1856, după stăruinţile stareţului, sub pretext de neînchipuire -bănească; 
de asemenea se asigurează un condeiu îndestulător pentru clădirea unor în- 
căperi înadins spre a servi de adăpost potrivit, alienaţilor ce se trimet acolo 
și pentru. radicala îmbunătăţire 'a acestui așăzământ; de binefacere; pe lângă 
care făcând un inventariu de toată averea mânăstirii și uh altul de numărul 
monahilor astăzi aflători, să supuie rezultatul spre a se luă toate măsurile 

„cerute de îmbunătăţirea stării numitelor mânăstiri, 
Potrivit acestei hotăriri, zisă comisie (afară de d-lui leitenantul A. Catargiu) 

mergând la mânăstirea Neamţul şi voind să înceapă lucrarea, s'au oprit înaintea, făţișei. împotriviri ce au întâmpinat din partea: stareţului actual, arhimandritul Gherasim, care după ce mai întăiu verbal, prin cuvintele cele „mai nechibzuite şi atăcătoare, însoțite de gesturi obscene, au declarat că nu-i dă nici o lămurire, apoi în urmă și prin înscris au arătat comisiei statornica sa hotărire că nu o recunoşte, nefiind alcătuită și din o faţă bisericească rânduită de chiriarhie, fără a căreia voie nici dă vreo ştiinţă, ca și cum chiriarhia n'ar fi supusă guvernului. - 
In faţa acestei premeditate împotriviri la poroncile guvernului ţării, de vreme ce părintele Mitropolit, ieşit din: mânăstire îndată după sosirea co- misiei, nu eră dus mai departe decât la Agapia, cale de un ceas, nu mai puţin în fața fermentaţiei spiritelor ce se pregătise în mânăstire, comisia în îngri- jire de a nu. da motiv unui scandal, cu -atât mai tânguibil cu cât un ase- menea eră de mai înainte anume pregătit, sau văzul pusă în neurnita ne- voie a ieşi îndată din mânăstire și a se retrage în Târgul-Neamţului, fără nici un rezultat altul decât o încredințare mai mult că stareţul, îndepărtat dela respectul către guvern, religie, respectul legilor, este statornice hotărit, antrenând și soborul, a păși înainte pe calea de rătăcire în care au apucat 
Analele A, R.— Tom. XXXII.— Memoriile Secţ. Istorice, 

10
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şi a se opune la tot ce poate fi de folos pentru chiar acele mânăstiri, pen- 
tru biserică şi pentru: ţară. Sa A 

Pentru mai multă însă lămurire a Excelenței Voastre de împrejurări, 
departamentul Vă supune în original raportul ce au primit dela comisie, 
cu data din 24 a curentei luni, care în puţinul timp cât au stat în mânăs- 
tire şi în Târgul-Neamţului, au. putut totuş a să convinge că afară de şcoale, 
care de mult nu mai există, apoi chiar şi aşăzămintele înfinţate de stareţii 
de mai înainte, astăzi sunt în desăvârșită cădere şi părăsire. 

Așă de pildă: ospitalul din Târgul-Neamţului, menit să ţie una sută crivate, 
de abiă numără acum 40: școala din mânăstire există numai din nume, teas- 
curile tipografiei ce ar puteă să producă atâtea cărţi folositoare stau în- 
chise; biblioteca, servește de hrană și lăcaș -guzganilor, bolniţa alienaţilor 
este ruşinea mânăstirii și a omenirii, iar faptele și morala comunităţii un 
scandal nesuferiţ. ' | 

Departamentul dar roagă pe Excelenţa Voastră, ca luând în deaproape 
consideraţie arătările comisiei, starea de revoltă premeditată în care s'a pus 
stareţul vizavi către guvern şi _tristele consecvențe ce pot să aducă ase- 
menea urmare mai mult decât vinovată, dacă în curând nu va fi aspru pe” 
depsită în modul cel mai pilduitor, să binevoiţi a hotări: 

1. Grabnica suspendare a stareţului Gherasim și trimiterea sa spre liniş- 
tire la mânăstirea Vorona, căci dacă la cea mai mică nesupunere se pedep- 
seşte pe un simplu particular după gradul vinovăţiei, pe cât mai ales pe 
capul unei comunități religioase care, în contra preceptelor Evangheliei, ne- 
socotește ordinele guvernului și se pune vizavi către el în stare de rebelie. 

2. Constituarea sfatului mânăstirii în modul prescris prin așăzământ la art. 
13, sub preşedinţia însă a unei persoane ce veţi socoti după pilda urmată, 
care sfat de îndată să se ocupe cu reînfiinţarea şcoalelor după hrisoavele 
Domnului Ghyka şi îmbunătăţirea osebitelor așăzăminte de acolo sub ascultarea 
şi povăţuirea departamentului bisericesc, aşă precum părintele Mitropolit, 
după îndemnurile ce i s'au făcut n'au luat nici o măsură în aceste obiecte 
de cea mai mare importanţă, și 

3. Publicarea de îndată, pe cale oficială, a tuturor lucrărilor urmate în pri“ 
virea acestor mânăstiri. 

Al Excelenței Voastre prea plecat serv, 

(ss) D. Cantacuzino. 

Secţia I, No. 10.112, 1858 Sept. 28.
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XĂXII 

Bugetul mânăstirilor Neamţul şi Secul pe 1859. 
Venitul moșiilor pe anul 1853. 

Sume speciale Sume totale 
- Lei B. Lei! B. 

"111.407 — i "= Moșia Munţii 
98.716 — E Moșia Săbăoanii. - 92.500 — -: Tg.-Neamţu, Răucești și Oglinzi. 37.000 — :. | Moșia, Brătești. : 29.821 — »  Tărpeștii, 
26.122 — »  Davidenii.- 

“Moșia Oslobenii, se scad cu depozitul de 7.400 lei ce S'au pri- mit în camară, rămăind a se primi pe anul acesta numai Giu- 11.847 i leștii, s'au primit toţi banii de 19.388 lei pe întreg anul urmă- tor, după cum să văd trecuţi în sama anului 1854. 9.250 — Durăștii, Scoposănii asemenea. 3700 — . Moşia Bălășeștii. 
943 60 . Parte din Jigoreni, se scade un câștiu, depozit și rămâne a se primi numai ; 

” 296 -— Parte din Crăeşti, ţinutul Vasluiu, asemenea se scade cu un câștiu 2.800 — Pământurile dela Gârle. 99.900 — Moșia, Mogoșeștii și Volintireşti.: "61.087 — Piscu şi Hârşeștii. 
„42.957 — „+: Epurenii, 
38.300 =: Orteștii şi Boroaea. 

8.547 — Năneștii. 
8.251 — Ciofreșştii. . 
1814 — Tâmpeștii și parte din :Crăești, ţin, Neamţu, 9.287 — Pleșeștii, ţinutul Suceava. 

„695.576 60 Suma totală a moșiilor din Moldova. 
Venitul moșiilor. din Basarabia împosesuite dela anul 1858 Apr. 23 și pănă la aceeaș lună și zi anul 1864, 
Moșia Cotova eu parte din Burdujeni 

»  Visoca, Cricieăuţii și Pelineii. = „> Vatra lazului. 
5 

»  Soleanii. 
2 „216,024 — »  Nemţenii, a 
A » Valea Rusului. 
= a > Vlădeni... . . şi 3 »  Mireştii. . Ss ——————— 

911.600 60 Adecă 911.600 lei și 60 b., venitul total al moșiilor înposesiete. 
Venitul dughenilor și a alior acareturi de prin târguri. 

234% — Dela 14 dughene din capit. lași. - Imposesuite dela 26 5032 — Magazia; din orașul “Galaţi. Oct. 1858 până la 1861 5.180 — Dela 'duighenele din 'Tg. Roman. Oct. 2, -
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Sume speciale 

Lei B. 

2.590 — 

6.845 — 

666 — 

1.850 — 

1.500 — 
1.201 — 
475 60 
475 60 
310. — 
310 — 
451 — 

962 -- 
623 — 
172 — 

“ju — 
37 — 

  

170 — 

416 — 

65 — 

50 — 

108 — 

110 — 

200 — 

40 — 

 — 

276 60 
  

1.547 60 

9.250 — 

2.060 — 
120 — 
610 — 

Sume totale 

Lei B. 

RADU kOSEiTI | 38 

Casele Tomazichi dela 1856 au rămas de mitoc mânăstirii. 
Dughenele din Botușăni dela. Apr. 23 1858 pănă la aceeaș lună 

şi zi din anul 1861. 
Spiţeria din Tg.-Nemţu. 
O crâșmă din Tg.-Frumos, imposesuilă dela 23 Apr. 1857 până 

la aceeaş lună și zi 1860, | 

Acaretele aflătoare în Tg.-Neamţu a cărora protezmie se îm- 

plinește la 23 Apr. 1859 și casele dela Mantacaș. 
Zalhanaua. | 

Dugheana din Piatra cu două rânduri. 

O dugheană a schitului Vivodenia, 
Altă dugheană aseminea.. 
Idem. 

Altă dugheană aseminea. 

2 dughene dela răposatul Varnava Gorgos. 
Un han asemenea, pustiu, 
Un han dela Gh. Aron. 
"Dugheana, de lângă Sulgeriu Chiriac Fasolă. 

„ Dugheana de lângă Vasile Târpescu. 

52.286 20 

O căsuţă din mahalaua Țuţuenilor. 
O căsuţă acoperită cu paie. 

Sumele totale. | , 

Bezmănuri de locuri şi vaduri de moară anume: un loc dat 
lui Sion în capitala lași; 2 locuri de lângă locurile Schitului 
Orgueştii, tot în capitala Iaşi. 

Dela 4 locuri din uliţa Nemţască. 
Un loc de pe Podul. Vechiu. 
Un loc din Tg. de Jos. 

Un loc dela Şmil Zaraful. 
Un loc în târgul Bacăului. 
Două vaduri de mori de pe moşia Ocea. 
Un vad de pe moşia Vânătorii. 

Pe un loc sterp din Roman, dat pe 14 anica să facăbinale pe 
el, începător dela 23 Aprilie 1857. 

Bezmănul unui loc sterp din Galaţi. 

Sumile speciale de mai sus. 

Venitul orânzilor, a morilor şi a pivelor rămase pe moșiile ce ce 

sunt în căutarea casti. 

Orânda din Vânători împosesuită dela 23 Aprilie 1858 şi până 
la aceeaş lună și zi în 1861. , 

Pe moara cu 3 pietre ce-i zic și a lui Ureche, 
Moara cu 0 piatră din gura Sascutei pe moşia Vânători. 
Piva cu 2 gavane din sus de Condreni.
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501 — 

"1.006 :— 
901 — 

1.100: — 

4.181 — 

"2.015  — 

2.275 — 

30l — 

2.960 — 

„15% — 

"2044 —- 

5.105 — 

2.627 — 

1.130 — 

1410 — 

- 6.680 -—. 

1.110 — 

1.548 — 

595 — 

150 60 

130 60 Altă morișcă, idem, 

- - Moara cu 2 pietre de lângă rohatcă, s'au mâlit în vara 'trecută 
și au rămas pustie. 

Moara cu o piatră şi 2 gavane de făcut sumane, tot pe moșia 
Vânătorii, 

Piva cu 2 gavane în prund. 

Sapte pive, una cu 2 gavane şi celelalte cu unul pe Vânători. 
Moara cu 2 pietre din Fagi. 
Toate aceste proprietăţi li se împlineşte protezma la 23 Aprilie 
“anul următor și sunt pe moșia Vânătorii. 

Moara din prund din Speni (a lui Donţa) cu 2 pietre, închiriată 
de fostul stareţ, arhim. Dionisie, şi banii toţi luaţi de sf. sa, 
precum glăsuește inscrisul, termenul dela 1856 Apr. 23 pănă 
la 23 Apr. anul 1859. 

Moara cu 2 pietre de sub cetate, împosesuită dela 15 Iulie 1857 
pănă la 23 Apr. 1859. 

Moara cu 3 pietre dela Hrincu, pe moșia Vânători, imposesuită 
dela 1 Ianuarie 1858 pănă la aceeaş lună și zi. 

Moara de pe Godovane pe moșia Ocea împosesuită de- 
Moara cu 2 pietre dela Bivo la 1856 Apr. 23 pănă la 
Piva cu 2 gavane . aceeaș dată 1859. 
Orânda pe moșia, Ocea, împosesuită dela 15 Noem. 1856 pănă 

la-anul 1859 Apr. 33. 
O moară pe moșia Ocea cu o piatră, numită a lui Porfirie, impo- 

sesietă dela 1857 Apr. 23 pănă la aceeaș dată 1859. 
Moara cu 2 pietre dela Bahna, dela Timișeşti, împosesietă 

dela 23 Apr. 1856 pănă la aceeaș dată 1859. 
Moara dela Izvoare, tot de pe moșia Timești, cu o piatră și 3 

gavane de făcut pasat, au rămas pe sama mânăstirii. 
Orânda de pe moșia Timișești, împosesuită dela 1858 Apr. 23 

pănă la aceeaş lună și zi 1859. 
Orânda dela Preuţești asemenea, posesie. 
Moara cu 2 pietre de pe moşia Petricanii, imposesuită dela 23 

Apr. 1856 pănă la acelaș timp 1859. 
Orânda, dela drumul mare, tot dela Petricani, dela 1857 Oct. 26 

pănă la 1859 Apr, 23, - 
* Moara cu 2 pietre de pe moșia Petricanii, făcută de Teodor 

Botezatu. , 
-Moara cu 2 pietre pe moşia Măneștii, numită la Plopu, împo- 

sesuită dela 1856 Apr. 23 pănă la 23 Apr. 1859. 
Orânda, din Mănești, împosesuită dela acelaş an Apr. 23 pănă 
-la 1859 Apr. 23, 

-De pe moșia Nemţişoru, împosesuită dela 1856 Apr. 23 pănă 
la Apr.. 23 1859.: 

"-Morişca cu o piatră, dela, Nemţişor, asemenea în posesie, 
Morişea cu o piatră pe cătuna Groșii.
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1.240 — Orânda din Drăgăneşti II „ , 1.510 — , , Brustura „4 Pe moșia Drăgănești, imposesietă 150 — » 2, Poiana Prisăoii |  Pănă la 1859 Aprilie 23. | ă Hanul de pe moșia Bălţaţii au rămas pe sama, mânăstirii, 1,147 — Orânda de pe moșia Gugea, dela 23 Aprilie 1857 pănă la 1860 a | aceeaş zi. 
! 1.000 — Orânda din cotuna Boiştea după cererea chirigiului până la 23 a | Aprilie 1859. ... Pa 

2061 — | Orânda de pe moșia, Blebea, dela 1856 Aprilie 23 pănă la 1859 aceeaș zi. . : | 
814 — Orânda de pe moşia Jideștii. | 
800 — , » >» > Furcenii. 
153 78 » >» la Varnița făcută din nou, 

71.081 98 E | 

Alle primiri. 
2.132 — Despăgubirea, scutelnicilor, 
1.200 — Pensia, 

"1.000 —. Dela mânăstirea Mogoșeștii, după dieta ctitorului ei (Sava Holban). "550 — Dela epitropia casei răposatului Aftanasie Gosan. 5,550 — Dela posesorul Tg.-Neamţului. pentru 200 fălceri ce are a da în 10.432 — fiecare an pănă la. 1860 Aprilie 29, 
1 046.947 78 Adică un milion patruzeci şi șase: mii nouă sute patruzeci și şapte lei, șaptezeci şi 'opt bani, cuprinde suma totală a veniturilor sf, mânăstiri Neamţu, arătate prin bugetul acesta pe 1859. 

Iscăliturile celor ce au făcut bugetul veniturilor a mânăstirii Neamţului pe anul 1859 la suma totală de 1.046.947 lei 78 bani. 
GHERASIM ARHIM. ŞI STAREȚ SFINTELOR MÂNĂSTIRI NEAMȚU ŞI SECUL, DOROFTEI DU- HOVNIC, IGUMENUL SF. MÂNĂSTIRI SECUL, GHENADIE DUHOVN. (PLACA) (FOST CĂMĂRAŞ), DIMITRIE DUHOVN. (BRANDIŞ ONCEANU) DIN MÂNĂSTIREA ŞECUL, ARSENIE DUHOVN,, SAVA DUHOVN., IRIMIA ICONOM, ANTIM DUHOVN,, CAMARAȘ, THEODOT SIMIONESCU LOGOFĂT, Șnurul și pecetea mânăstirii și șnurul și pecetea mitropoliei Moldovei. 

Cheltuelile pe anul 1859. 
Ținerea tuturor bisericilor. 

21.000 — Cheltuiala sfintelor biserici, a tuturor din soborul mânăstirii Neamţului, adică: biserica mare, biserica Sf. Gheorghe, bi- 
serica Adormirea, biserica Buna-Vestire, biserica sfântului Ion Bogoslovul, biserica Sf. Ion Nou şi biserica Sf. Pantelei. mon..În cari intră și 500 oca ceară albă şi galbână ce se 
cumpără osebit de ceeace se primește hbezmăn din Tg. 
Neamţului și de aceea, ce se aduce dela prisăcile mânăstirii, din care ceară se imparte la toate bisericile din: sobor, la mânăstirea Secul și la toate schiturile ei. 8.000 —. Cheltuiala sfintelor biserici dela metoacele mânăstirii, 

29.000 — ! 148,000 — - „In 4.000 +, parte din- cheltuiăla anului acestuia pentru . 1859 
pentru acoperirea biseigii mari cu tablă de aramă, și la fa-
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cerea a 2 turnuri de cărămidă, cum și alte îmbunătăţiri ce 
| , - urmează a i se face. 
37.000 — In 1.000 -H. facerea de cărămidă a bisericii de pe moşia Timi- 

șeştii, care urmă a se face încă din anul trecuţ și care din 
cauza greutăților ce au purtat mânăstirea au rămas să se 
facă în acest an. 

55.500 — Facerea din nou a unei biserici de lemn la moşia Piscu, rămasă 
tot din anul contenit, iarăș din asemenea cauză (1500 +). 

18.500 — Reparaţia, bisericilor cari mai pot ingădui meremeturi (500 1ț), 
„87.000 — Pentru feliurite reparaţii ce urmează neapărat nevoie a se face, 

atât în mânăstirea Neamţu cum și la Secu (1.000 ţ). 
14.809 — Pentru începerea caselor de școale sătene ce urmează a se în- 

fiinţă pe moșiile ce sunt în căutarea mânăstirii şi anume: 

2 la Drăgănești şi Poiana; 2 la Timișești şi Preuţeşti, 1 la 

Petrecani, 1 la Ocea, 2 la Vănători, 1 la Nemţișori, 1 la 

Mănești și 1 la Blebea (400 FI 
310 800 — Total. 

Ținerea Sf. mânăstiri Secul cu schiturile, 

23.360 — Cheltuiala sf. mânăstiri Secul, Sihăstria și Sihla, cu lefile ar- 
gaților, vezeteilor, odăi și alte mărunte cheltueli. | 

4.385 93 Cheltuiala, sf. schit Vovidenia cu lefile argaţilor, a vezeteilor, 
odăi şi alte mărunte cheltueli, după sama anului trecut (1858). 

256 105 Cheltuiala schitului Procov, tot după sama anului trecut (1858). 
Suma totală din urmă. 

28,002 '78 

ÎImbrăcămaântea părinţilor și a fraţilor după pilda 

anului trecut (1858). 

29.087 87 Pe 4829 coţi şiac cumpărat, bez postavul ce iese din fabrica, 
mânăstirii, 

28.556 6 Pe 8,580 coți notină cumpărată cu 703 coţi din lâna oilor mă- 
năstirii. 

2.648 31 | Pe 18 bucăţi materie de căptușală și dalturi. 
1.086 — Pe 6 oca 20 dramuri ibrişin. 
4.463 75 Pe 562 coţi și 10 bucăţi materie de mantii, camilauce și shime, 

107 69 „ Plata de cernit pânza de camiiauce, 
1.38 30 Pe 121 coţi muhair. 
416 — Pe 49 topuri aţă turcească, 

3,048 105 Pe 734 bucăţi găitan, 
17.530 — Pe 309 bucăţi și 154 coţi pânză olandă și americă. 

229 54 Pe 61 oca aţă de lână, plata de lucru din lâna oilor mânăstirii, 
951 99 Pe 69 oca 375 dramuri aţă albă de Brașov pentru cusut. 
229 — Sfoară, groasă pentru ţoluri, 

2.650 87 Pe 2227 oca și 300 dramuri lână, plata lucrului pentru făcu 
sumane și cergi din lâna oilor mânăstirii,
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8.635 — Pe 1.500 pielcele cumpărate osebit de acelea ce se adună dela 

| „vile mânăstirii după sama anului trecut (1858). 
1.120 — Pe 80 saftiene pentru încălțări. 
490 30 Pe 222 meşini tij. 

692 — Pe 54 tulumburi tij. 
16.557 — Pe 204 piei de bou şi de vacă tot pentru încălțări la părinţi şi 

fraţi, din care, se întrebuinţează și la argaţi și la vizitii şi la 
i alte trebuinţi, osebit de piele cari ies dela vitele mânăstirii. 

"231 60 Pe lucru la ciobotari pentru încălțări de saftien. 
4.280 — Pe 130 bucăţi pânză leșească pentru cămăși și mindire. 
1.197 — Pe 29 bucăţi pânză groasă pentru ţoluri la hambare şi pentru 

zapoance. 
124.716. 33 , 

, Obiectele pentru hrană la trapeză și arhkondarice. 
60.956 98 Pe 16.685 ocă, 325 dr. pește sărat și proaspăt pentru trapeza so- 

borului din mânăstirea Neamţu, Secu cu schiturile Vovide- 
nia, Procovu, Sihastria, Sihla și arhondaticele. 

19.954 15 Pe 4.005 ocă 350 dr. unt de lemn. 
9.963 60 Pe 2.951 ocă oloiu. 
7.444 60 Pe 2.670 ocă 200 dr. orez. 

12.058 30 Pe 3.207 ocă zahăr. 
5.944 — 2.151 ocă măsline. 
337 — Pe 77 ocă icre de crap. 

2.967 60 Pe 107 ocă și 137 dr. icre negre. 
350 60 Pe '19 ocă icre de știucă, 
141 — Pe 150 serumbii, 

2.107 '75 Pe 172 ocă şi 350 dr. hribi. 
100 117 Pe 288 ocă și 200 dr. perje. 

1.706 '75 Pe '70 ocă caracatiţă, 
8.234 93 Pe 406 vedre rachiu. 
3.544 99 Pe 2.497 ocă carne de vacă, 

91 51 Pe 25 cutii sardele de Italia. 
100 — Pe 1.000 ţări. 
100 78 Pe 10 ocă 200 dr. unt de lemn' paravanaschien. 
125 — Pe 26 ocă nevre. a 

1,711 108 Pe 208 ocă ehiper. 
88 — Pe 32 ocă capere. 

671 30 Pe 104 ocă 300 dr. strafide roșii. 
121 78 Pe 13 ocă strafide roșii fără sâmburi. 
282 105 Pe 106 ocă 300 dr. strafide negre. 
157 60 Pe 35 ocă smochine de cutii. 
221 — Pe 17 ocă halvă. 
75 — „Pe 10 ocă caise. 

397 — Pe 36 ocă 200 dr. migdale. 
1764 84 Pe 231 ocă 250 dr. fideă. 
30 — „Pe 5 ocă griș. 
54 — Pe 8 ocă macaroane,



793 CONFLICTUL DINTRE GUVERNUL MOLDOVEI ŞI MÂNĂSTIREA NEAMȚULDI, L 153 
  

Lei B. lei BB. ul E d d 

12 6 Pe 2 ocă cuișoare. 5 | 
31 99 Pe 2 ocă 75 dr. scoiţişoară; 
37 60 Pe 5 ocă inibahar 
„Ba > "Pe 1 ocă'chimion.- - -.- 

„0 100 = "Pe 800 de. eleiu de mobun. .. 
DD Pe 10 ocă-salitră. . i... 

124 — Pe 715 alămâi. 
263 90 Pe 650 portocăle. ;. . 

1.985 39 .- 1 "Pe 162 o0că'375 'di. rom. 
"100 45 : ,... ;Pe'14'0că'150 dr, vuteă... 

612 117 Pe 119 ocă 200 dr. cafea, 
219 15... : Pe 4 ocă 170 dr; ceai. . :. | 

2.156 93 Pe 234 ocă și 100 dr. dulceaţă. 
7 54 Pe 4 ocă frunză de dafin, 

146.548 14 ! a 
” 190 60 Pe 16 funduri lumânări spermanțetă pentru arhondaric, * 

874 90.Pe 153 ocă 100 dr. sopon bun. 
ia 01.844 54 Plata vămilor, vătășiă și edicurile în cumpărarea băcăliilor dela 

Galaţi şi de 'pe la. alte târguri. | 
3.898 21 Cheltuiala arhondaricului adică : cumpărare:'ce farfurii, cuțite, 

linguri și altele arătate anume'în osebită' condică. 
645.874 110 Sumele din urină. | 
"165.742 102 Cheltuiala mitoacelor dela cari mânăstirea primeşte produotele 

trebuitoare. 
61.420 60 Pentru lucrul viilor” și chiria adusului vinului la mânăstire şi 

osebite. chirii. i 
„4.216 105 Chieltuiala fabricelor, adică postăvăria, potcăpieria, legătoria de 

cărţi şi mungeria, | Se 10.994 87 Cheltuiala odăii adică: pe fier, oţel și altele. | 
6.080 — Felurite cheitueli mărunte la odaie și afară. 

24.119 103 Cheltuiala economiei în feluri 'de treburi obștești, 
5.625 15 Cheltuiala căldărăriei ;. adică pe aramă, cositor, ţipirig și. altele, 
9.729 39 Cheltuiala tipografiei. - ! 
5.980 — Pe steclăria ce se cumpără în fiecare an. 
2.319 9 Cheltuiala cancelariei. 

"16.186 “6 Chaltuiala drumurilor prin părinţii de ascultare la-felurite tre- 
buri obștești. . a a 

65.717 60 Pa fânul și ovăsulse se cumpără în' fiecare ân „p&ntru vitele:mâ- 
năstirii, neajunsul ce iesă dela mitoacele 'cu “moșiile: oprite 
pentru casă. n 

5.800 — Pe 29.000 ocă sare; 
4.056  — Plata birului a hrisovoliţilor și a insurăţeilor. 
28.423 72 Lefile argaţilor și a vezeteilor adică : ai fabricelor, ai odăii și 

-a tuturor vitelor mânăstirii. 

Lefile vechililor. 
37.000 .— Vechilul din capitală, ' 
9.250 -- Vechilul dela ţinuturi. !
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7.200 — Vechilul din Basarabia. 

53.450 — Totalul vechililor. 
12.000 — Leafa inginerului. | z 

135.105 3 Pentru ţinerea spitalului din Tg.-Neamţu și a paraclisului ce 
este în el şi cu bisețica Sf, Lazăr din cimitirul spitalu- 
lui, după un bugeţ deosebit cu reparația ce urmează a se 
face. | 

1.262.901 113 Suma generală din urmă, . 
9.825 — Leafa doctorului din lăuntrul mânăstirii pentru bolniţa lipsi- 

ților de minte şi pentru bolniţa bătrânilor, precum și a pă- 
rinţilor din sobor. 

2.284 54 Pentru datoriile trebuitoare la spiţăria din mânăstire, 12.109 4, 

Cheltuiala seminariei din mânăstire. 

1.400 — Leata rectorului. 
10.000 — Leafa a 2 profesori, câte 5.000 lei pe an. 
3.225 69 Cumpărarea, cărţilor pentru seminarie, lefile argaţilor și alte 

casnice cheltueli după pilda anului trecut (1858). 
! 22.625 60 , 

10.994 114 Cheltuiala școalei primare din Tg.-Neamţu. | 
7400 — După învoiala săvârşită cu vornicul Neculai Docan, posesorul 

moșiilor Mogoșeștii și Volintireştii pentru podul dela Mogo- 
șești (pe râul Siret). 

1.316.031 101 Adică un milion trei sute .șasesprezece mii, treizeci şi unu ]ei şi una sută un ban cuprinde suma totală a cheltuelilor ce au a urmă pe anul curent 
1859. Şi fiindcă suma cheltuelilor covârșeşte suma primirilor cu 269.044 lei 23 bani, apoi nădăjduim că această sumă se va acoperi din rămășiţile prevăzute în sama anului con- tenit și din veniturile neregulate. - 

(5) GHERASIM ARHIMANDRIT ŞI STAREȚ SFINTELOR MÂNĂSTIRI NEAMȚU ŞI SECUL; DO- SOYTEI DUHOVNIC, EGUMENUL MÂNĂSTIRII SECUL; DIMITRIE, DUHOVNIC; ARSENIE, DU- 
HOVNIC ; SAVA, DUHOVNIC; IRIMIA ECONOM; ANTIM, DUIOVNIG CĂMĂRÂĂŞ; THEODOT MONAH LOGOFĂT. 

Rezoluția sinodului mitropolitan. 
Observându-se coridica, de față ce şi-au propus sfintele mânăstiri Neamţu și Secul cu schiturile pentru cheltuelile pe anul curent 1859 și văzâdu-se chibzuite, după articolul 25 din așăzământ, cu toată cruţarea putincioasă, potrivit neapăratelor trebuinţi, se încu- viinţează pe temeiu că suma de cheltueli, intru cât covârşește venitul, se va acoperi din rămășiţa prevăzută în sama anului contenit 1858 şi din veniturile neregulate. 
SOFRONIE MITROPOLIT? MOLDOVEI. 

Pectea Mitropoliei 1851. | Nectarie, Episcop Sotiriopoleos. 
Locotenent, 

Episcop Hușului Calinic Hariopoleos, 
Director, (s) Varahiil. 

Secţia 1, No. 171 . 

1859 Ghenarie 26 zile, Iași.
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XXXIII, 

Extracte scoase din condica Scăzământului. . 
4 

Aproape de cele vorbite în urmă la pag. 47 aducem inainte câtevă exemple, copiate întocmai din condica scăzământului (condică cea mică). Exeraplele le :copiem luate după întâmplare. Ele vor arătă cetitorului cu câtă sinceritate se administră averea:mânăstirii Neamţul și Secul cu schiturile lor, vor arătă și știința ajunsă la urechile sfatului dom- 
nesc (46) şi arăiările mărturisite de Grigorie Ghyka prin hrisovul şi oficiile sale şi măr- turisirile părinţilor din sobor, - E 

1. Scăzământul făcut d-sale A. Costinescu, posesorul moşiei Tărpeştii,- după înserisul din 1851, Martie 20, No. 106. n , . 
100 + s'au scăzut pe fiecare an din 778 HE, ce aveă să dea pe an bez:: 
78 H s'au scăzut la primirea contractului împreună şi Gu toate producturile. 

200 mierţe păpuşoi. 

150 mierţe ovăs. 

20 mierţe orz. 
60 fălcerii (1). e „i | 

Aceste scăzământuri i s'au făcut pe tot anul, după tânguitoarea sa, jalbă că ar fi: ieșit 
moșia incăreată la: mezat și păgubește, şi de aceea au rămas să dee numai câte 60) H 
pe tot anul. Iar producturile şi suma de 178 H: pe an rămâne ca să se ştie unde este. 

2. Scăzământul făcut posesorului pe moșia, Davidenii, după inserisul din 1849 Aug. 24, au luat-o pe cinci ani la 1854 cu 705 + pe an ieșiţi la mezat și producturile: 
200: mierţe păpușoi. E E . 
-80 mierțe grâu. 
100 mierţe ovăs. 

20 mierţe orz. , : 
50 găini. i : . FRI 

430 pentru cheltuiala bisericii. „o 
Cum se scade: i 
35217, + se scade pe fiecare an-—cu producturile: 
80 mierţe grâu. : 

200- mierţe păpuşoi. 

10 mierţe ovăs. 

20 mierţe orz. 
Ce are să dea pe tot anul: 
352 1/, H: şi 80 mierţe ovăs. 
50 găini. 

, 
40 mierţe var. Dă i , pn pa 
Nu se poate spune numele acestui posesor ilastru (?); . m 3. Scăzământul făcut D-sale B. Koţebue, -posesorul moșiei Săbăoanii,: după înserisul: din. . 1850, Noemvrie 23, No. 436. ea 
1.910 ++ pe an ieșiți pe an la mezat și producturile: 
400 mierţe sămănţă de cânepă. 
200 mierţe grâu. 

150 mierţe ovăs. 

25 mierţe orz, 

(1) Fălceri inseamnă oameni îndatoriţi să cosească câțe o falce de iarbă și sopună în-stog,..
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100 fălceri. 
200 găini. 

2 oameni pântru paza “hotarelor. 
“Cum se scade: * 
410 +£ pe fiecare an din'1910 + și producturile: 
"250. înierţă sămânță” de cânepă : 
"200 mierţă grâu. 
150 mierţă ovăs. 

100 fălceri. 
"Ce'are să dea: 

1.500 £ pe fiecare an şi produoturile 
„150 mierţă sămânță, 

25 mierță''ovăs. 

200 găini. 

Iară celelalte condiţii le are după contract. 
4. Scăzământul făcut posesorului moşiei Volintirești după înserisul din 1851 Cat 10. 
735 H pe fieștecare an ieșit la mezat și: 
10 fălceri. : 
50 mierţă păpușoi. 

50 mierţă ovăs,: 
"25'-mierţă grâu, 
Cum se scade: 
135 E pe tot anul şi cu toate producturile scrise mai sus, 
Ce are să dea pe tot anul: 

600 + pe tot anul și alta nimica, 
5. Scăzământul făcut posesorului dela moșia Brătești. 
1.051 + pe an şi produeturile : 
200 mierţe păpuşoi. 

200 mierţe ovăs. 
10 stoguri de fân. 

200 ălceri, 
200 găini. 

140 prăjini loe pentru părintele ce șade spre paza pădurilor, 
Cum se scade: 
51 3 pe an şi producturile: 
200 mierțe păpuşoi, 200 mierţe ovăs, 200 fălceri. 
Ce are să dea. : 
1.000 ++ pe an și 200 găini şi 140 prăjini loc și 1 stog fân, 
6. Scăzământul făcut d-sale Sculi, logofăt, “pentru posesia ' moșiei Piscu și Hărşeştii, după înscrisul din 1850, Decemvrie 20, No. 478 și alt inscris din 1852, Decemvrie 31, No. 427, 1.202 ++ pe an ieşiţi la mezat și produeturile ce insemnează în jos. 
500 ocă pește. 

50 mierţe orz. 

40 mierţe grâu. 

40 mierţe păpușoi. 

Cum se scad din bani şi toate producturile : 
15.000 lei s'au scăzut din câștiul de pe urmă a Sfântului Dimitrie al anului 1855, cu toate produoturile. ” RI aa n a
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100 ocă pește, 
50 mierţe orz. 

40 mierţe grâu, 

40 mierţe păpuşoi. 

Ce au rămas să dea: 
195 +£ și 17 lei are să dea din câștiu de pe urmă .și 400. ocă peşte, însă 100 pește 

moron și un om pentru paza pădurii. 
7. Scăzământul făcut posesorului dela moșia Orteştii şi Boroaea. 
795 + pe an ieşiţi la mezat cu producturile: 
40 fălceri. 

50 mierţe ovăs, 

150 mierțe păpuşoi. 

50 găini. 

430 pentru cheltuiala bisericii. 
Cum. se scade: . 
195 :H: se scade pe tot anul din 195 FE şi 40 fălceri, 50 mierţe ovăs și 180 mierțe. e păpaşoi 
Ce are să dea: 
500 4 pe tot anul. 
100 găini. 
430 lei pentru cheltuiala bisericii. 
1 om pentru paza hotarului. 

2 oameni pentru paza pădurii de pe cotuna Groșii. 
NB. Tot așă merge scăzământul după acest sistem şi pentru celelalte. moșii. Posesorilor 

ilustri nu li se spune numele. 
- Moșiile se împosesiază pe grupuri. și pe. perioade mai scurte, sau mai lungi. 

Moşiile cari rămân în căutarea mânăstirilor pentru gospodăria casei: . 
1 Nemţişoru. a 
1 Vânătorii. EEIRRI 
1 Mănești, Da 
1 Blebea. i 
1 Ocea. 
1 'Țolicea. 

1 Petricanii. 

1 Timișeștii. 

1 Drăgăneștii şi cu Buzaţii (două moșii drept una), 

1 Oșlobenii (ee s'au dat în posesie dela anul 1855 inainte), 

1 Jâdeșştii. 

1 Jigorenii (parte daţi în posesie și parte în căutarea casei). 

1 Gugea și cu Balțaţii, cu Pelineii şi cu Praguriie (drept una). 
1 Epurenii. 
1 Furcenii din ţinutul Tecuciului. 
1 Varnița din ţinutul Potnei. 
1 Mogoșeștii. ” 

17 egal 19. Toaţe aceste moșii le caută mânăstirea prin părinţi de : ascultare și pro- 
ducturile o parte se dau de filotimie, una se vinde și alta se aduce la mânăstire „spre 
îndestularea, soborului. ni : 
Moșiile de, peste Prut date în posesie pe 6 ani dela 23 Aprile 1851 inainte. - , 

Pi
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1 Vatra Iazului cu coturile sale (două drept una). DI IER 1 Nemţenii. 
: | 1 Valea Rusului. 

1 Vlădenii. 
1 Cotova cu alte cătunuri. 
1 Visoca și ca „Crăcicăuţii (2 moșii la un loc), 
1 Şoleanii, 
1 Mireştii. 
83=11. 

CR aa NR Moşiile ce s'au dat în posesie pe 5 ani dela 23 Aprilie 1855. 1 Oșlobenii. 
1 Davidenii, 
1 Scoposenii. ———— 

Moșiile ce s'au dat în posesie la 20 August 1854, iar în stăpânire intră la 23 Apr. 1856: 1 :Brăteştii, ţinutul :Romanului,. „ pa Ş | 1 Săbăoanii, ţinutul Romanului, 
II i, 1 Bălușeștii » » (o parte din moșie în posesie). ; 1 Munţii, adică: Pipirigu, Largu, Galu şi celelalte cătunuri, , : 1 Tărpeştii, ţinutul Neamţului. 

1 Ovreeștii, ţinutul Vasluiului (o parte din moșie). 
1 Jigorenii idem. 
1 Durăştii ținutul “Tecuciului. 
8 

Moșiile ce au a se înposesiă în anul 1851, iar în stăpânire vor intră dela 23 Aprilie 1856 înainte. - : E i. : : 1 Pleșestii. 
i Orţeştii, 
1 Tărpeștii. 
1 Crăeștii ce-i zic și Obârşia, umblă în posesie cu Tărpeștii, 1 Volintireştii. 
1 Năneștii (o parte). 
1 Ciofreștii (o parțe). 
1 Piscu şi cu Hărteștii (două moșii la un loc), Peneii. 1 Pământurile dela Gârle, ținutul Putnei. ———— 
9 = 10, ” : 
Extras din hârtiile arhiereului Narcis Crețulescu, 

XXAIV. 

Ştiinţa de taină. 

„” Aici urmează un extract” de banii ce s'au trimis la Iaşi, la mitropulie şi la Domnie și pe la alte feţe, prin sfinţia sa părintele Ghenadie, cămărașul, și sfinția sa părintele Teofan Vasiliu şi alții, anume: paragraful secret.
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Ş Din ce posesie s'au luat ='z Obiecte Producturi z sa Lei Locul 5 banii daţi a £ - Jlocă brânzuri! căprioare | .. 

m 
1 Munţii ...... 2.000) — "500 26| Iași Domnului 2] Săbăoani. . ... 11.000 — 200 p gta 

3| Brătești ..... ! 400) — || 20 cergi [5 vase vin RomanYlădieăi 
4 Tărpeştii ..... 200 — — — ln patul 5] Davidenii. . . . . 200| — — — 
6| Oșlobenii . ..., 10 | — || 20 cergi — | » 7 
îl Giuleşti ..... 100| : — — — | » „> 

ovăs, 'orz, | 
8| Scoposenii . . . .| 200| — — Pop. vin şi'Huşi Wdicăl 

altele 
9| Piscu şi celelalte 1.000|  — — — Iaşi Domnului L 

10| Orţeştii-Cot . . . | 500 — — — ași Domnalui 
ll Pleșești ....., 50|  — — — »! » 
12| Timpeștii , 50|  — = — » » 
13| Ciofreştii . .... 100|  — — — pp 
14] Năneştii ..... 100 — = — » » 
18 “Mogoşaştii 1.000  — — — » » 

. Toate productele și 10 vase | 
16| Epurenii cu Vişanu 111.000) vin 20. stoguri fân, orz, o- aşi altui 

| văs, papur, brânză. 
17| Dughene Iaşi | .500, — | — i — oo 
18| Tg-Neamţu. . ..! 1.500 -lui Kogălniceanu şi altele 
19) Spiţeria. . .... |” 1100 Idem 
20, Durăştii. „.... | 100 — p— | — Roman ădicăi| 21) Casttunile din Basarabia - 2000, | == (lași Domnie 
22| Dela mitoace . . .|2 000| 20, ol şi produceturi Tri 
23) dem... —| 20.000 Idem ldena 
24|] Din vânzarea vitelor _] 10.000 Idem pasi poltulul 
25 Jugărituri . _| 20.000 Idem Iași Domnului 

NB. Sumele se schimbă pe tot anul. Productele urmează şi alte peş- 
cheșuri. 

  

  

                
        

  

(Extras din manuscriptele arhiereului Narois Creţulescu. Controlat cu originalul),
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XXXV. 

Tablou de mânăstirile şi schiturile acele vechi unite ori 
închinate mânăstirii Neamţu (1). 

„E. Biserica Albă cu hramul Bogoslov identificat cu mânăstirea Neamţul, hramul Inălţarea, înainte de 1400. . | | 
2. Mânăstirea, Chipriana (Căpriana) din Basarabia, închinată mânăstirii Albe dela Neamţu (Neamţu) la 1380, iară părți din zestrea ei s'au închinat şi mai pe urmă de Domnitorii următori, cari îi întăresc închinarea şi adaog închi- nând zestre nouă, între anii 1409 până la 1470 și încoace. lar la anul 1698 Antioh Constantin Cantemir Voevod o închină de mitoc mânăstirii Zugravu din Muntele Athos, pe motiv că mânăstirea Chipriana a căzut în sărăcie şi 

„amândouă sunt făcute de-Şiefan Vodă cel Mare. , | _3. Mânăstirea Condriţa (Cedriţa), sihăstrie veche a mânăstirii Ghipriana; 
au..avut aceeaș soartă ca și mânăstirea Chipriana pe la aaii 13744 Până la 1410; şi; mai încoace ea a fost închinată . mânăstirii Albe (Neamţu), iar după 1698 închinată cu mânăstirea sa, Chipriana, la mânăstirea Zugravu. In urmă arsă, pustiită și în secolul al 19-lea apare ca schit nou, tot-a Zu- gravului, cu Chipriana. | iu 4. Biserica Sf. Neculai dela Tg. Corne (schit cu călugări al Bisericii Albe), înainte de 1401, când sa desființat schitul și biserica s'a dat satului Pipiric. 5, Biserica schitu Slătiora (Vovidenia), a Bisericii Albe, înainte de 1402 şi mai încoace. In urmă biserica arsă, pustiită şi înnoită cu numele Yo- videnia. 

| 
6. Biserica schitului Leghen, de pe coasta schitului Leghen, a Bisericii Albe, înainte de 1510, în urmă desființat şi înnoit cu numele Procovu. 
7.-Mânăstirea Bistriţa, din ținutul Neamţu, unită cu mânăstirea Neamţu la anul, 1407, de Mitropolitul Iosif Mușat, iar la anul 1687 închinată la Ieru- şalim, de Doamna Safta a lui Gheorghe Ştefan Vodă. | - “8: Mânăstirea Boiştea de lângă Tg-Neamţu, închinată mânăstirii Neamţu la anul '1446 de Ștefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun. | | “9: Mânăstirea Vişnovăţul, cu hramul! Naşterea Maicii Domnului, care în vechime se numiă mânăstirea Peşterea, lângă Butuceni -în Basarabia, iar acum se zice mânăstirea Butucenii de pe apa Răutului, închinată mânăstirii Neamţu la 1470, de Ştefan Vodă. cel Mare, cu hrisovul dela: No. 1466 -din opis (la Copanca). Mai în urmă închinată mânăstirii Vatopedu dela Mun: tele, Athos, 
a 

(1) Extras din manuscriptele arhiereului Narcis Creţulescu,
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10. Mânăstirea 'Turbatu (Brusturi), cu hramul Sf. Neculai, unde sunt Oșto- 
benii de astăzi, închinată mânăstirii Neamţu la 1518 de Postelnicul Cosma 
Șarpe. | 

11. Mânăstirea Bogdăneştii, cu hramul Sf. Neculai, închinată mânăstirii 
Neamţu la 1518, de Mitropolitul Teoctist al III-lea Nemţeanu, înnoită ca 
mânăstirea Râșca (Teoctist dela mânăstirea Neamţu). 

12. Schitul Bulucu din Măgura Odobeștilor, închinat mânăstirii Neamţu 
la 1679, de ctitorul Isaia Caragea Voevod. 

13. Schitul Bălăștii (la codrul Sârbilor), închinat mânăstirii Neamţu la anul 
1711 de stitorul Iordan Dosofteiu, nepotul episcopului Pahomie. - - 

14. Schitul Pocrovu,. închinat mânăstirii Neamţu la anul 1724 de ctitorul 
episcopul Pahomie. 

15. Schitul Vovidenia, închinat mânăstirii Neamţu la 1751 de ctitorul epis- 
copul Ioanichie, cu fratele său, ieromonahul Neculai (Slătioru). 

16. Sc” itul Hlăpeştii de lângă Tâmpești, închinat mânăstirii Neamţu, la anul 
175%, de ctiiorul Iosaf, nepotul ctitorului, episcopul Pahomie şi la 1771 de 
ieromonahul loan. 

Mânăstirea Secul. 

17. Schitul Sihăstria Secului, închinat mânăstirii Secul la anul 1734 de 
ctitorul Ghedeon episcopul. | 

18. Schitul Sihla, închinat mânăstirii Secul la 1763, de ctitorul Ioniţă Paş- 
canu-Cantacuzino, care a înnoit biserica în memoria lui Coroiu. 

19. Schitul Lipova, închinat mânăstirii Secul la anul 1764, de ctitora Despa 
şătrăroae, soţia lui Vasilachi Cosma. 

20. Mânăstirea Sf. Neculai (cu paraclisul ei), din Cetatea Neamţu, închinat 
mânăstirii Secu (prin episcopul Ghedeon) la anul 1665, de Dabija Vodă, 

21 Schitul Nifon, închinat mânăstirii Secul la anul 1765 de ctitorul egu- 
menul Nifon (din mânăstirea Secu). 

22. Mânăstirea Secul cu toate schiturile ei se uneşte cu mânăstirea Neamţu 
la anul 1779, de Const. Moruz cu mitropolitul Gavriil Calimah. De atuncea în- 
coace mânăstirea Secu cu mânăstirea Neamţu compun o administraţie și o casă. 

23. Biserica Sf. Voevozi din Galaţi (Malu) se închină mânăstirii Neamţu 
la anul 198, de ctitorul care au dat loc, material și bani ca să înnoească bi- 
serica arsă cu acelaș hram, Sf. Voevozi, biserica de ctitoria neamului său, 
Gheorghe Şisman. . o 

24. Schitul Varnița de pe moșia Varnița, închinat mânăstirii Neamţu la 
anul 1806 de Mitropolitul Veniamin. a 

Analele A. R.—Tom. XXXII.— Memoriile Secţ. Istorice. 11
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25. Schitul Urgueștii (Negomireștii), închinat mânăstirii Neamţu la anul 
1816 de ctitora spătăreasă Safta Bogdan. 

26. Schitul Nicoreștii (Buciumenii), închinat mânăstirii Neamţu la anul 1818 
de ctitora Catinca Guriţoaoia, fiica banului Lenţu. 

27. Mânăstirea Dobruşa din Basarabia, închinată mânăstirii Neamţu la 
anul 1825 prin schitul Lipova, nu târziu s'au revendicat. Inchinarea s'au fă- 
cut de călugării Dobrușii priu vechilul mânăstirii din Basarabia. 

28. Biserica Sf. Spiridon din Bârlad (biserica Sturzască), închinată mânăstirii 
Neamţu la anul 1827 de ctitora spătăreasa Safta Sturza. 

29. Paraclisul dela Cotnar închinat mânăstirii Neamţu la anul 1830 cu 
hramul sf. părinţi loachim şi Ana, cu toate viile, de ctitorul shimonahul 
Grigorie Radu. 

30. Schitul Durău de sub muntele Ceahlău, închinat mânăstirii Neamţu la 
anul 1830, de Mitropolitul Veniamin. 

31. Schitul Răfloaia dela Pisc, din ţinutul Tecuciu, închinat mânăstirii la 
anul 1836, de ctitorul ieroshimonahul Zaharia. 

32. Biserica Sf. Dimitrie din Tg.-Neamţu (biserica domnească), închinată mâ- 
năstirii Neamţu la anul 1845 de clerul bisericii, înnoită cu hramul Sf. Lazăr, 
acum casă de autopsie a spitalului. Hramul Sf. Dumitru mutat sus, în para- 
clisul din spital. Acum biserica Sfântului Lazăr este în ruine. 

33. Biserica Sf. Gheorghe dela Roman, închinată mânăstirii Neamţu la 
anul 1847, de vornicul Grigorie Donea şi cu soţia sa Elena. 

34, Schitul Movilenii, închinat mânăstirii Neamţu din vechime, de spă- 
tariul Clănău, Nu știm nimic despre el. La ţinutul Tecuciu. | 

NB. Inchinările nu sunt deopotrivă. Unele mânăstiri se închină cu' toată 
averea în perpetuitate, mânăstirea Neamţu face cu averea ceeace voește, 
d. e.: mânăstirile Boiștea, Turbatu, Bulucu și altele. Altele se închină pen- 
tru protecţie și control, d. e.: Lipova, Urgueșştii, Durău și altele. Iar altele 
se închină de. fantazie, d. e: biserica Sf. Spiridon din Bârlad, Sf. Gheorghe 
dela Roman și altele. Sunt închinări cari sau continuat, altele sau stins, 
iar altele s'au închina la altă parte. Mânăstirile Neamţu și Secul n'au fost 
închinate nimărui, iară unia dintre Mitropoliţi s'au amestecat în adminis- 
trația materială pentru filotimia cinstei. Aceste mânăstiri au compus trupul 
mânăstirilor nemţene, cari în curgerea vremurilor s'au tot rostit împre- 
jurul lor cu numele, averea și influenţa lor, iar toate la un loc şi fie- 
care în parte sau rotit împrejurul bătrânului Bogoslov din Biserica Albă, 
ca copiii la tată. ca tortul la fus, ca puii la cloșcă, iar Evanghelistului 
şi tot măreț în umbra viitoare, Dumnezeu și vulturul său să-l scoale din 
mormânt—a doua oară ca să-și vază roadele sale. Mare a fost mânăstirea 
Neamţu în trecutul ei, şi mare va fi mânăstirea Neamţu în viitorul ei.
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Pentrucă leul, și mort și viu, tot leu se chiamă şi leu rămâne, iar vultu- 
rul, și bătrân și tânăr, tot vultur se chiamă, și tot pe sus sboară. 

35. «Mânăstirea Noul Neamţu din Basarabia, dela Chiţeanii, cu hramul 
Inălţarea, zidire și întemeiere nouă, din zilele noastre, prin monahii 'Teo- 
fan Cristea și Andronic Balanu. Se începe cu anul 1858 încoace şi se sfin- 
țeşte biserica Înălţarea la 1878, Noemvrie 5, zi Duminecă, de P. S. 3. epis- 
copul Pavel dela Chișinău, episcopul Chișinăului şi -al Hotinului. 

(Extras din lucrarea, inedită a arhiereului Nareis Creţulescu), 

  

            

        
          

XXĂVI. 

Moșşiile mânăstirilor Neamţul şi Secul. 

5 NUMELE ȚINUTUL | s NUMELE ȚINUTUL] E 
Z z & 

Moşiile mânăstirii Neamţu, a mânăstirii Secului cu schiturile tor. 

1] Moșia Munţii.. .... 1] Moșia Săbăoanii .. . . 
] > Pipirig. .... 1] > Brătești. ... 
1 »  Nemţişoru 1] >  Volintireşti. . Roman 
1] > Vânătorii... 1 »  Băloşeştii.. .. 
1p »  Tg.Neamţu.. zi 1| »  Mogoşeştii... 
1] » Blebea...... 3 1| >»  Epurenii. .... 
1] >» Ocea...... z 1 >» Gugea...... | 
1 » Țolicea.... S 1 >» Bălțați... ... lași 
1] »  Răuceşti.... > 1 >  Pelineii..... | 
1| » Oglinzi... .. = 1| » Pragurile. . .. 
1 >  Tărpeştii.. .... 5 1] »  Scopoşenii.. . .| Fălciu 
1 >»  Davidenii. . . . z 1 »  Năneştii.. , Bacău 
1] »  Tâmpeştii.. . . = 1] >» digorenii. ... 
1| > Gau...... £ 1 >» Lipova... Ă 
1| >»  Petrecanii.. ... a 1 » Doga ...,.. Vasluiu 
4 »  Măneștii.. .. . 3 1 »  Crăeştii.. ... 

1] »  Oşlobenii.. .. £ 1| >»  Urgueştii.. .[)' 
1| » Timişeștii.. 1] » Vlădeni... | rutora 
1 »  Preuţeştii.. .. 1| » Joreștii..... 
1 >»  Buzaţii. .. . 1] »  Durăștii . 
1] > Juleștii... 1] »  Ciofreştii. . . .] WTecuciu 

Ie 1] »  Purcenii.... . , 
1] »  Drăgăneştii. . . 1| >» Piscu. 

ij >»  Brusturii... | » Peneu..... Covurlui u 
1] >  Omeşi.... Ş 1| >»  Hărşeştii. | 
1 >» Groşi... ... % i] » Varnița . 
1 » Boroaea Neamţu 3 i » Bulueu. .... Putna 
1 »  Poeana Prisăcii . % 1 » Țifeştii . 
| >  dulești. .... = |» Plesestii. i 57] Moşii în total în Moldova  
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g NUMELE ȚINUTUL | |. NUMELE ȚINUTUL, -& - 
9 _ 

s 
Zi . zi - Ss 

Moşiile din Basarabia. 

1] Moşia Cotova. ..., | - mai sunt; 1 Si Burdujeni .. . .| tSoroca'] 1 Moșia Vlădenii. . a. , încă: 1| »  Soleanii, ! 1] > Vatra Iazului. . | (Orheiu 5. Saal 1] >» Visoca. . 1 >». Bucovu...., tot în Bac 
i o Î. 

sarabia 
|» Orăcicăuţii Hotin | 1| > Mircești... ,, Chișă- 
1 > Pelineii...., 1 > N : z 
1 > Mitoca..:! emțenii. ... nău | I| » Valea Rusu... ] 1[ » Copanea..., Iași | ] » Chiţeanii . . .. | pr rar - 15] Moşii în total în Basarabia . | Observaţii : 1) Pipirigu și Galu se intrupează în posesie cu Munţii. . Brusturii și Poiana Prisăcii cu Drăgăneștii. 
- Groșii şi Boroaia cu Orţeştii, 
. Bălțaţii, Pelineii şi Pragurile cu Gugea, 
. Dogal cu Lipova. 
. Vlădenii şi Jorăștii eu Urgueștii. 
. Peneu și Hârșeştii cu Piscu. 
„ Toate pământurile” dela, Țara de Jos cari se numesc Gârle, se intrupează sub nume de Țifești, 

9. Moșia Bulucu cu schitul Bulucu. 
10. Moșia Varnița cu schitul Varniţa. 
11. Asemenea și în Basarabia se întrupează Burdujenii la Cotova, Crăcicăuţii şi Pelineiu la, Visoca, i 

| 12. Humuleştii, Pometea și Părâul Ursului se întrupează cu Târgul-Neamţului şi ma- halalele lui. 

P
a
p
 

Recapitulaţie. 57 moșii în Moldova. 
15 moșii în Basarabia. 

13 moșii total cu mari cu miei.: 
2 Plus în Basarabia, 

"4 Total. 

XXĂXVII. 

Tablou de viile sfintelor mânăstiri Neamţul şi Secul. 
No cur. Localitatea Int. pog. 

1. LaGugea ......... 2 
2.» Epureni.. ...,.. 11 
3. » Țarade jos... ema 194 
4.» Cotnari... . . . '93 
5 Vişan... 45 
6. » Brătești, . .. 40 

Total pogoane. . „315 
(1) Extras din manuscriptele arhiereului Narcis Creţulescu, 

 



  

CUPRINSUL 

I. Originea mânăstirii Neamţului, unirea mânăsţirilor Neamţul și Secul sub 

—
 

=
 

cârmuirea, aceluiaș stareţ şi sobor în timpul stăreţiei lui Paisie. Originea 
influenţei rusești în aceste mânăstiri 

Puterea domnească în vechime faţă de mânăstiri. Dispoziţiile Regulamen- 
talui Organic relative la mânăstiri. Legea dela 1835; aprobarea ei de către 
Rusia . ....., 

HI. Așezămintele dela 1839 și dela 1843 hărăzite de Mihaiu Sturdza mânăstirilor 
Neamţul și Secul Pee ema e a. [1 | cc e eee. 

IV. Așezămintele hărăzite de Mihaiu Sturdza mânăstirilor Văratecul și Agapia. 

V. 

VI 

VII. 

Infiinţarea Departamentului Cultului [e . [| . | ce. . . |. . . . - 

Abaterile mânăstirii Neamţului dela așezăminte. Legiuiri îngrădind puterea 
stareţilor și a soboarelor. Conflicte între mânăstire și guvern 

- Mânăstirea caută să se sustragă dela obligaţia luată de a subvenţionă semi- 
narul. Grigorie Ghyka întărește așezământul dela 1843. Nouă abateri. 
Infiinţarea școalei publice dela Târgul-Neamţului. Stăreţia lui Naftanail. 

Măsuri de rigoare luate de Grigorie Ghyka. Dionisie Romano stareţ impus. 
Starea școlilor e es. 

VIII. întrigile soborului în contra lui Dionisie. Căimăcămia lui Teodor Balș, Desti- 

IĂ. 

X 

XI 

XII 

tuirea lui Dionisie. Alegerea lui Gherasim. Desființarea școalelor 
Cearta dintre guvernul lui Vogoridi și mânăstire. Comisia de cercetare . 

. Ochire asupra mânăstirilor Neamţul și Secul în anul 1859 
. Administrarea moșiilor mânăstirești în Basarabia, Revendicarea moșiilor 

Copanea și Chiteanii. Intâia misiune a ieromonahului Teofan Cristea în 
Basarabia, în 1858 Pee eee nem... 

- Măsuri luate de Mihaiu Sturdza pentru buna, cuviinţă în mânvăstirile de 
maice. Legiuiri pentru îngrădirea hirotoniilor. Conflicte între Mitropolitul 
Sofronie și Departamentul bisericesc 

XIII. Guvernul iea asupra sa ocârmuirea averilor mânăstirilor Chinovii. Lucrările 
comisiei regulatoare .... cc 

Acte... ....., DĂ IN IN IN DR 

HO'T7E 
> O4 
i îi Mura a     

10 

19 

21 

42 

45 

49 

54



Analele Academiei Române. _ L. 8. 
Despre Cnejii Români, de 1. bogdan. 40 Din vieaţa romană: Podoabele, toaleta şi petrecerile unei elegante, de Ion Kalinderu. RA —B0 Un hrisov al lui Mircea cel Bătrân din 10 lunie 1415, de Ioan Bogdan. —,20 Mlirii, Macedo-Românii și Albanezii. Disertaţiune istorică, de Dr, Atanasie M. Marieneseu . . 60 Episcopia Strehaiei în anii 1673—1688. Notă istorică, de 7. Bianu. —,20 | Nicopole 1396—1877—1902. — Cuvântare rostită de CAROL 1, Regele _ României. . 
Din vieaţa romană: Societatea înaltă pe vremea lui Pliniu cel tânăr, de Jon Kalinderu. . = Biserica și podul din Borzești, precum şi o ochire relativă la bi- sericile zidite de Ştefan cel Mare, de Dr. C Z.Istrati, . . - 2.— Zom. XĂVII.—Desbaterile Academiei în 1904_5, DI 8.— >  XĂVIL— Memoriile Secțiunii Istorice... i a ___ Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul șiMitropolia Ardealului, de W. Zorga. —40 Românii din Bosnia. şi Herţegovina în trecut şi în prezent, de | „Isidor Ieşan . a 
Câtevă manuseripte şi documente din țară şi din străinătate re: lative la istoria Românilor, de X. lorga ... —,20 “Vieaţa lui Alexandru Vodă Callimachi, Domn al Moldovei, cu prile- __ jul descoperirii testamentului său, de W. Jorga ...... a —,20 Indreptări şi întrepgiri la istoria Românilor după acte descoperite în arhivele săseşti. 1. Braşovul, ae W. Iorga .. cc... —,50 Bărbaţii culţi greci şi români și profesorii din Academiile de Iaşi şi Bucureşti din epoca zisă fanariotă (1650—1821), de C. Prbiceana, —,50 Nieliifor dascălul, exarh patriarhal, şi legăturile lui cu ţerile noastre (1580—1599), de W. forga ...... SD —20 Datele cronicelor moldovenești asupra anilor de domnie ai lui Ale- - . xandru cel Bun, de Dimitre Onciul —,30 Contribuţiuni la biografiile unora din cronitarii moldoveni, de Î.- Tanoviceanu. (Cu 1 tabelă.) a 30 Despre Ungurii şi Episcopiile catolice din Moldova, de Radu Rosetti. —,80 "Vieaţa și Domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei, Domn al Ţerii-Ro- mâneşti (1849-1856). Memoriul î, de X. Iorga... —,30 »  XXVIII—Desbaterile Academiei în 1905-6. . PR „  XĂVIII.— Memoriile Secţiunii Istorice e 6 Vieaţa şi Domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, Domn al Ţerii-Româ- neşti (1849—1856). Memoriul II, de A. Iorga. . 1,60 Cronica Bohotinului, de Radu Rosetti |. . 180 Noţiunea valorii în istorie, de A. D. Xenopol —,30 Din Nichita Acominatos Honiatul, traducere a părţilor privitoare la Istoria Asanizilor, cu introducere şi index, de Gheorghe Murnu 1,20 „Note genealogice şi biografice despre familiile Buhuş și Rosetti, : foşti proprietari ai moşiei Bohotinul, de Radu Rosetti .. .. —,49 Câteyă manuscripte şi documente din țară și străinătate relative la istoria Românilor, de X. IOrgQ. —,30 Cauzalitatea în succesiune, de 4. D. Xenopol . . ..., ae 50 | Originile partidului naţionai în România, de 4. D. Xenopol .. —,20 „> XĂTĂ — Desbaterile Academiei în 1906—7. a 6— a XĂTĂ Memoriile Secțiunii Istorice. . . a 8 - Croniea Vaseanilor (Judeţul Suceava), de Radu Rosălti e 21,50 Despre originea şi transformările elasei scăpânitoare din Moldova, . 
de Radu Rosetti —,0 

Un boier oltean la Karlsbad în 1796—1997: călătoria lui Barbu Știrbei în apus, de W. forga-. cc. -—20 
Congresul pentru Proprietatea liţerară şi artistică, de A. D. 

- Xenopol. .... ÎN ae —20 
Câtevă fărâme din corespondenţa lui Alexandru Vodă Ghica, Domn 

şi Caimacam al Țerii-Româneşti, de N. Iorga . - _—,20 
Congresul sociologic din Londra şi organizarea militară a şcoalelor 

în România, de 4. D. Xenopol .. —,30 
Despre censura in Moldova. Î. Infiinţarea censurii de guvernul 
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