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ini „it pa ir, | 

au cz ze o Ep o E . 

ar “Acesti „volumii. vu, este uă carte, este, mal. 

multi, unit dosșariii; este istoriculii. unui process, 

unei “eftaceri, unei cestiini.. ci a 

Ş “Auttorulii, care a avută pe. ânira di "nedrep-. 
“alea ce aii Făcutii, „Musealii, Românilorii, a strinșăi, | 
" necontenitii “Agoumente. &ncă, de la ivirea acestel - 

nedreptăţi, atâtii în, „țârră; câtă şi în, „timpi de unii: 

anni, câtii va aflati; lu Constantinopole;, -ascop-, 
tindă, ceea- ce. mu a “zenit: pote 6 âncă, „ună, Gu 
verii, “patrioticii, susținută de uă caineră pairiotică” 

care, să abordede, cu vigâre acestă, mare, ;cestiune, 
naţională, ŞI: atunci, să, „depuiă,, acestă. dlosenrit, 
în mânele, acellui. Guyernă.. ii Pa , 
E În disperarea . sea, că “acgilă Guyerniiy va ini 

târgia a Yeni, şi vădengii că cestiunea se, „complică, | 
“din ce În, „ce. mai. „mult, atât de. câtre. vrăj=. , 

maşii “naţioni Mitâțeă, române, coi din afară, „câtă Şi, 

de câtre azenţii, loră. cei din întru, t6rrel,, vă. 
dendii pe, călugării Grei și. pe. sprijinitorii | loră. Și 

ci, “publică i în. staturile, Europei, în, intrali “ț6rref, 
..v. 

  

| ziuri “ci “scopii a duce în rătăcire! opiniunca pu=-
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| liciştilori şi a bărhaţiloră de statii ai- Europei, 
cumii şi a Românilorii cari mai avută. oecasi- 

„mue să studie. în fondi acdstă cestiune, aa cre- 
„„dută. datorii să publice uă seriă de articol în 
 diurnaluliă Roniânulă, spre, a sili, cell pugină pe 
Români, sâ se occupe de marea: nedreptate ce 
li sc face şi oră și țGrrei, : Isbutit-a Sail nu,-nu 
se scie; timpul o va, dovedi, 

."" Monastirile din Roinănia, cari coprindii uă. 
a, treiă'” parte 'din' avuturile ț6rrei' de t6tă natura, 
s6.. împartă în trei catigorii: Monastiri închinate, 
Monastiri şi schituri ne închinate:  Monastiri şi 
schituri „disse Brăucovenesci (2). 

„Pentru ! că protocolulii AIII, “au conterine. 
lori din” Patisii, a venită! să încurce;. în lipsă de 

unii. „representantă Românii, şi mai multă ceștiunea, 
Monastirilorii disse închinate, voindii: să dea ca- 
racteră: acestei affaceri de! uă cestiuiie. curope- 

, nescă, cândă: până aci era numai risâscă ; pen- 
tru! că acestă protocoiii a încurageatii ș şi mai multii | 
pe. călugării Greci pe căllea inicitâţei în preten- 
țiunile loră obsurde; pentru-că; boiării au găssitii 
prilegii cu, acestă protocolă ! ca. să lărgescă cer-, culă: traficului lori cu aceşti călugări” spre marea! pagubă morâlă şi materi ală : a României, auttorulă „acestui volumi. a "creduti că, este de urgenţă. să „trattese "mai! ântâiu: despre Monastirile disse ta=” Chiuate. Ell n'a făcutii, altă 'de: câtă 80. puiă în. evidenţă tâte n maşinațiini]e; prin cari Ya rădicată în 
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precum: ostoăria; 12, Citatii: mai. susii,i. care ur- 

ima să assiguirese:- cu- timpulit”, „uă:.:bagatelă. de 

„vre uă:i2—8 mili6ne;: veniti. aunualii: „în: famila - 

: Bibosciloii;. dâr pentru-că; dospirea,; acestei plă- 

„mâgi .nu;.s'a; effectuații de câtii: dela 1854. fine | 

ce, graţiă: infiuințeă - austriace” care: Wa: voiti,-s 

-vemâe mai josii în cestiunea Monuastirilorii giese 

'Brăncovenesci,; după: Ai ia: fosti. cea: rusescă, în . 

cestiunea,. Monastiriloiă; : disse; închinate ;, „pentru- 

„că.este uă: avere: privată: 'care : pâte! răspunde î îu- 

| temă. Qi. :de. xissipele- ce; se; facii:„din ; acestă ave- 

pre, pâblică;. şi pentru-că esle mai. „prâspătă Şi mai 

- Nămurită” în opiniunea; „publică, „se „lassă, în, allă 

„doilea “plană all lucrâriloroii asupra, Monastiri= 

dorii .cu. tote câ; mpubliculă ;iiasceptă.. Gu nerăbdare : - 

„"curmarea acestui abusii'; şi.uă soluțiune,, 'ecitabilă- 

e gi, înţ'acdată,, cestiune. i: si ct i i 

SES » În câtii pentru. Monaştirile libeze: disse pămăn- 

tehe ca și cândii celle: alte var fi pământene, abusurile - . | 

Şi: immoralitatea, ce; se commitii într'inșele, acesta 

fiindă uă: cestiuye de uă adevăraiă, reformă, şi deuă 

„prefacere radicală, în care trobuiă să între, atâtă” 

;Monastirile,. gisse Br ancovenesci. câtii şi, celle disse: 
i închinate, 'fiindă -uă.. cestiune. „de. organisare;. eco- -. 

-nomică. și: finaucială a; statului, ceștiunea „acestea 

„a iforina: alti treilea volumii care nu se xa putea 
“începe: de câtă: numai. după: resolvarea: “definitivă 
a.icestiuniiorii, Monastirilooră disse:: închinățe şia 

„celei gisse.. Brăncoveneset, iu ba i 2 
| o e DiioRULU- dă 
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“Tntrâmii înt uă: cestiuine „care ” interosâsă. t6- 

“tă societatea : “Română, pe totă. economistulii, pe . 

totii omuli politicii; care inter esâsă atâtii pe mun- - 

citorulii care -lucrâsă en măinele -pentru. dînsulii 
şi pentru altulit,;, câtă: şi pe proprietarulti de.ge-. 

„-cimi de mii de pogâne de.loci, cu mii de braţe | 
de clăcași; — întruni -cuvintă, pe . totii. locpi-" 
torulii acestei ţerre, fie. pămiutenii, “pămîntenitii 
saii. străinii, care, 'plătesce.. unii, biră directi sait . 
indircetă fiscului . românii şi care este” interesati i 
la prosperitatea materială. şi morală 'a: Romăniei; | 
— Așa fiind, nu sciu cine: s'arii putea găsi in 
diferitne la ceea ce li attinge da dreptulii; ca 

“ pers6nă în proporţiuni .cu .. arcrea şi capacitatea: N 
sa propriă, și în communiă în. proporțiuni . cu be--' 
neficiurile. ce are. fiă-care din! îmbunătățirile stă- 
rii publice - materiale Şi. „morale.: — Este. vorba 
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aci Wunii veniti de unii millionii de galbeni din 
 arândi şi tăieri: de “păduri, şi acâsta vorbindă nu- 
mai de ţerra de dincoace de Milcov, care să in- 
tre regulatii pe toti ânnulă în visteria n6stră, spre 
a“ întîmpina trebuinţele “Statului și ale societâții, 
uşurândi cu acâsta t6tă societatea” română 'din 

biruri” şi” contribuţiuni grele şi din taese supără 
tore. —. Este vorba Xuiă fondii. de două mili- 

arde, care să devină avere . naționale "precum a 

fostii şi care ni s'a scamotată prin dibăcia poli- 

ticei străine și «prin nepăsarea, ca să nu -gicemii 
mai. multi, a acelorii co ai lucrati regulamen- 

“tai; în 'complicităte cu: străinulii. 

: Cestiunea “monastirilorii, ş'acelloră: închinate 

mal. cu semă, “este ună. cestiune naţională de au- 
tonomiă, și” de economiă, Nu' pâte fi. : Români, ca- 
re să no simță:” ea: attinge demnitatea naţiona- 
18, averea 'starului şi averea, - particolarilorii fără 

| escepțiune. = — Demnitatea națională o attinge prin 
disprețul, ă cinci-spre -gece.. călugări greci, de 

- tâte legile. nâstie; averea statului, prin sustrage- 
>» vea. de donă-geci mili6ne pe .totă. annulii din ve- 

nitulă “cuvenitii casei. Statelur;. şi averile parti-. 
“ eolasilori le attinge prin imipositele şi tacsele ce 

- suntemii nevoiţi să-ne : "impunemii, din. causa 'a- 
„Cestei. sustrageri, spre. împlinirea trebuinţeloră 

Statului, și. alle socictâţii. .. | 
A. treia parte din. pămîntul ţ țărrei rommânesei 

este. proprietate a sânţilorii ;!. prin. urm re Şi: a 
* 
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treia, parte” din locuitorii 'ţârrei „munceşcii pentru 
aceşti divini: proprietari...; iu mi 

-. “Aprâpe. jumătate "din . aceşti sânţi proprietari 
de. moșii, suntă pămiînteni. şi ŞI cheltuescii ve- 
nitulii, de şi lă cheltuescii -răii;, dar îlă . cheltu= 

„escii în (eră; iar; mai bine, de. jumătate 'suntă 
“străini şi "Și tragi tâte. veniturile în. străinătate _ 

fâră să dea unii. gologanii măcarii.. havaetii, va= 

mă sail ploconii: la “vistieria: ţârrei; . acâsta : este 
cea mai mare. bine. facere „a: regulamentului: . De . 

aceşti din urmă,dar, avemă:să ne occupâmii.: -mai - 
cu semă în acesti: articol; şi avemil. să-ne: oc. 
cupâmii. cu totii, dinadinsulă, eo 

“Respeetâmii proprietatea publică. şi proprie= 
tatea: - particolarilorăi; nu putemii .recunâsce. însă 
şi proprietatea! usurpată; a sânţilorii ș- şi mai: "multi, 

nu putemii : respecta: proprietatea. sânțiloră. străini, 

carii nesocotescii dreptulii ş şi dreptatea țârrei; cari: "sI 

ai ascunsti sineturile, "Și . ati călcatii : condiţiunele; | 

"și ai, sfășiatii înşile actele: condiţionali de închi-. 
nare, de. supremaţiă, ce, aii; avutii. de la: străbunii. . 

„noștrii.;, -Sânţii . noştrii păminteni - sunt” destui şi 

destul de influinţi, cu destulu creditii „ca să p6=. 
tă pleda - pentru noi, pentru pioşii r&posați şi pen- 

"tru era n6stră commună, la seaunuliă Ceresc.i.— 
Voimii dar. să  desrobimii.cu desăvirşire acestă 
parte, a ţârrei nâstre . de sub robia sânțilori stră-. 
ini; nică mai 'multă nici mal: -pugini, Sânţia,. lori 
S'aii Pusă afară. din, legea: (erei, aii făcută escep- 

*



'ţiune cu :D-lorii' din legea ţârrei' alliânduse spre 
acestii sfirşit -cu inemicii 'patriei n6stre; şi ţer- 
ra trebue: să suppue pe sânţia :lorii la legile țerret. 

” Ca să nuni se împute însă că suntemii ar- 
bitrari,: nici chiar fiind în. dreptul nostru, vomii' 
essamina acestă affacere ei t6tă rig6rea unui pro: 

„.cessii. 'De aceea; la essaminarea astei affaceri na- 
ționale și atâtii de importantă în privința dreptu- 

„lui, în:privința politică. și- în privinţa economiei, 
„ reclamâmii t6tă attenţiunea: publică, tâtă attențiu- 

nea Comisiunii Centrale, a guvernului şi a 'Ca- 
merei: ce va xeni. — Trebue ca: opiniunea pu= 
blică să fiă-bine formată, :cestiuuea' bine lămu-= . 

„Tită, în cât drepta cerere naţională “să. impună 
voinţa ț6rrei, de la: unii capătii -până la “altulă; 
corpuriloră statului ;- fn: câtii, de adi. înainte, să 
nu mai viiă deputati în camera: ellectivă şi le- 
giuitOre “de câtă cu mand, 
Tobirea 'Monastiriloră închinate! .. . .. 
„Este frumosi. să: privescă cine-va cum. pie- 

„» tatea 'străbunilorii' nostrii scia să, "şi all6gă 'locu- 
rile de unde 'să 'adâre pe creatoră ;: este” frumosi 
să augi d'uă dată: clopotele resunâudu pe văile munțiloră spre: â. chiăma: drumașii la odină şi pe râtăciţi la turmă ; 'este frumosi a vedea a mieste- * cându-se Cu bradii,: turnuri de biserici; coste fru- „„ MOSU să, găsâscă cineva prin îndoiturele' munţi- loră, prin” locurile 'cell& nai selbatice, locaşge alle | Domnului, cu ospătării “publice unde, după re- 

atulii imperativii:: Des- 
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Li 
+ paosii, să ţi se deschidă -unii templu. mărsţii “prin 

axchitectură, sculptură,  priciură şi căntâri; : este 

_ forte frumosi, în. fine, să .privâscă cino-va,atâtii 
de departe, de lume, măritarea arţilori cu: natu-. - 
ra, creațiunea lui Druonegeii amestecâudu-se „cu 

„creațiunile. omului. sii i 

Chiarii crimele. cellorii, vechi erâii i uăscăt6= 

„re de virtuţi, %ile provocaii remușcarea cellorii 

ce le săvirșcii, şi remuşcarea lorii s'a espressii prin 

"clădirea şi dottarea de. asemenea case, '.fondate. - 

«pentru faceri: de :bine în perpetuitate.. Cei. ce ne- 

„ati dată şi ne-ai apăratii- „patria, aă. fondatii. și 

asiluri pentru pacea: ânimci;nâstre;. aii fondată și 

case făcătâre .de 'bine în perpetuitate pentru: 'ne- 

notocirile-. nâstre. ; În aceste locașuri . se rădica 

femeia. . cea' cădută 'şi se! mingiia . cea: asupriță; | 
şi omulii scârbitii de: faptele lui sai d'alle cel- . 
lorii-alţi, venea să “și. "depuiă! râulii în contactii 
d'a dreptulii numai cu ereatorulii săi, să "Şi pu- 
rifice ânima; prin: căință de apăssarea cugetului,; şi 

să se. împace prin' ertare. cu asupritorii lui. Toti: 

peregrinuli -avea;: drepti să “și afde odina COTpu- 

lui şi pacea sufletului. unii annii de iile. întregi 
în aceste ' aședăminte, şi numai după. împlinirea 
astui annă putea communitatea sâ'lii întrebe d'aca se 
mulțumesce de traiulii s6ă întrinsa :şi dacă vo= : 
esce. să 'şi facă mărturisirea, aci. — „Ludeulii, A- 
garinânulii,. Ohristiauulii: dei ori.. ce irită, ca şi 
chreştinnlii dreptă- „credinciosii, îşi a affla aceeași în
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grijire. în sinulii communitâţii care se ruga crea-. 
torului - pentru pacea ânimei lui şi r&ccomanda oas- 
pelui, de ori-ce credinţă, să se "r6ge creatorului. 
pentru' sufiletele reposaţilorii Mantropi, ctitori al 
aședămîntulni. -.: --. ae 

După: modulii impăraţiloră Xomani areciţi în 
| Bisanţia, suverânii români înălţat, templuri ca să 
împace pe “Dumnegeii de: păcafele: lori, ca să 
ascundă tirania. în pietate, şi le dotta:cu veni- 

E tură stâbili, spre a se. „putea ridica, dintr'însele 
în: perpetuitate Tugăcinni pentru: sufiletelo loră în 
turmente, — „Felulă “crimelorii 'Suveranilori ro-= 

„mâni era acellaşi în: Constontinopole, în 'Turnu 
şi. în Tîrgovişte; şi scăpările Jorii -la ertarea pă- 

„cateloră erai: acelleaşi, ' mai cu s6mă de la: Anas- 
tasiii, Lustini și Iustinian. — Stilulă' Bisantin se 
caracterisa cu acceaşi bisareriă în forme” ca şi în Spirită, şi 'Bosforuli crea: şi perfecționa uă es- 
tetică nouă pentru . arţi și uă rațiune nouă pentru 

-. ilosofiă,. pentru legi şi pentru religiune. Stilul * Bisantin iși lua. caracterul sâii în: architectura, 
în sculptura, În pictura şi în musica: catedrale- lorii din Constantinopole, din "Turnu Şi din Tir- 
govişte, 

În timpii aceia cânaii biserica era adevăra- , taiir stati și adevărâta  academiă de sciințe şi de - “arţi: cândă. guvernele :se suceedaii unele după alte- ie cu spiritii de. distruire- între dinsele, şi legile profane nu'aciguraii nimigii,. „nu durat mai multii 
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de câtii puterea; despotului ce: le; improvisa; bi= 
serica, respectată de totii ce purta, nume decre-. 

ştinii, apăra adessea dominiuli familiei şi toti Va 
una: dominiurile societății, Instrucţiunea publică, - 
moralea,. e civilisaţiunea, . dreptatea; se: cerea, de la - 

biserică,;: dreptulii: canonici era eodificatii în'a-, 
cellaşi corpii.:cu tote: ramurile dreptului laici; bi-. 
serica era 'statulii. şi.: statul. era. biserica; Mitro- 

politul guverna: împreună cu - Domnulii: diferin- 
ţa: era “numai că mitropolitulii, : care. preşedea' la” 

__t6te, avea. uă durată “stabilă în. aureolă _presti-. 

giului religiosă, „când Domnul se attacă 'de tâtă 
| passiunea,, de toții vigiulă ertatii. în viaţa: daici: şi 
în viaţa -d'apoi: prin. ertareă Mitropolitului. Biseri- 
„ca era singura garangiă a testamentelorii; singurul. 

-essecutoriii alii legatelorii. Esecatoriuliă, legatelorii. 
însă, astădi, nu se pâte. folosinici în totii” nici 

îni parte „de: averile ce. epitropesă,. fără; să şi: at- 

tragă consetinţele - abusului: de confidinţă. — Dar 
cine pote . fi aceusatoriulii, în. acestă importantă af- 
facere, a. întrebatii unii 'advocată -vîndată' inicită- 

ţii? ministeriulii publică; îi respundemii;; şi. naţiu- .. 

nica, - posteritatea testatorilorii. În mâiarehiă, 
ministeriulii. publici: este numai: guvernulii ; şi 
cumpărândii guvernulii! nu. mai: arc cine accusa ; 

în. constituțiune, ministeriulă publici. eate în gu-. 

vernii; . în. representanții, naţiunei şi: în tâtă socie- -. 

tatea. Mobilulă . cellii- mai puternicii întră 

stații. suntăi mijl&cele pecuniarie care mişcă totulii..
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Fericită. statul 'acella care şi le pote proccura cu 
dreptate şi ondre, fără să cagă prea: mult în sar- 
cina cetățenilorii prin cotitribuțiuni grele! Statulii 
nostru astăgi cellit. de dineâce. de Milcovii. are cu 
mari. greutăţi” abia . 50,000,000 lei venită şi nu 
trebne,. nu :pâte să neglige unii venitii' annuale de 

„ună millionii de galbeni: la care s'a uitată guvernele 
„. trecute :cu':sânge rece. cum a: eșitii din: ţârră, 

Aa sai Sa perdutii” fâră folosi, fâră să facă, nici 
--Uă dată, nici unii .pasă seriosi spre a'şi reînsuşi 
acesti drepti allă sâii legitimi.  -... 5 
„.... Ideia creştinismului se: înțindea. în Dacia ân- 
că din primulii” secolă:'allii sâi;: Augustin, 'Crisos- tomul, Tertulian. şi. alţii ne încredințsă de ac€- 
„sta; Și sta şi: în „firea. lucrului ca.să' fie astfeli, Dacii:credeaii” în nemurirea suffdletului. şi în. în- „carnarea Soarelui: Mitra,. și 6că uă anălogiă. atât în. dogmă; câtii. şi: în “simbolii- între .religiunea lui y “Zamolese și. alui Christ, -; Dacii erati cumpătaţi Şi trăiati în communitate în t6tă: puterea cuvintu= lui şi. 6că uă altă inalogiă' între. regimului şi pre- ceptele. Ini. Zamolese. şi preceptele lui Christ: Un- de 'mai putei "găsi scăpare creştinii  goniți din | totă imperiulii romanii, : din Eiropa mai: alesii, de „câtii pe pămîutulă: cell “lagiă şi. ospitalierii allă  cellorii mai puternici. inemici. declaraţi ai Romei; între “singurul. popori : în “Europa 'cu uă. credință | “spiritualistă; şi trăindă în: communitate Pe n 1 Istoria creștinismului în “Dâeia. ar fi: uă: lu- 
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„erare. forte interesantă, pentru care -n'ari greși 
ministeriulii' Cultelorii și allii inslrucţiunei publi- 
ce să pună unii însemnatii premii şi să numâs- 

„căuă comissiune însăreinată a aduna materialele 
peutru uă. asemenea lucrare. | a 

Nu mt voiii işpiti să întru aci în: acâstă gravă 

'materiă; diseiii două. vorhe numai spre a. proba. că 
acestii pămiîntii eşte - țerra . clasică 'a creştinătăti, 

care a imbrăţisată pe. Christ în faşiă 'cu aceeași 
ardâre- în contra g6nei romanilor, cu .care valdre, 

“li a apăratii în urmă, în contra, Turciloi şi. "Tă 
tarilor.  Voiă să arătu: că imaginăţiuneă; locui- 

" torilorii Daciei, totu Wauna, viiă, fantastică .şi' co-" 
„lorată 'ca a: tutulorii locuitorilorii de munți “iutre- 
ținută astfelii prin varietatea fenoimenelorii naturei 

"şi ânima lorii: înobilată . prin abondanţa fertilitâţii 
unui: pamîntu: bine-cuvintatii, aă fostă motivele; cei . 

aii făcutii blindi, generoşi: şi cu uă ospitalitate pro- 

verbială: t6te calităţile: adunate . spre: a. esprime 
cristianismulii şi tote virtuțile luă. : 

Dară, locuitorulă primitivă all Daciei a fos- 
“tii bine născutii şi bine crescută: în brţele natu- 
rey. cellei mai avute și mai variate, spre a desvolta 
calităţile ânimei “sale bine pusă. “Aci era patria na- 

“turalE a cristianismului, şi aci a “şi prinsă rădă, 

„cină, fâră să 'se mînjâscă de sângele. victimelori,. - 
fâră să se degrade în. încisiţiunile catolicismului, 

* îâră să se:corumpă în luptele 'protestante- catolice. 
Cristianismulă a rămassit puri: în Dacia, și puritatea - 

bă
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Iul: se .refdettă fu: acâste piet6se şi: sacre aşedă- 
“minte profanate de mâna; străinului. Traian a pro- 
tectată creștinătatea și. părinții bisericei "i a offeritii . 
“ună. loșăi. în paradisti, şi n'a lipsiti multi: ca săli 

şi canonisese, 
ri . Cândiă Constantin veni să plânte labarulă în 
'basinuli Danubiului între Emi şi Carpaţi, creştinii 

“din amindouă.. Daciele il. priimiră cu braţele 
deschise; Eli puse :crucea în cioculii acerei. 
(acvilei) Romane, şi dînsulă. și mama lui Elena 

| mele: Romănici: 

-aveaii episcopi, şi: episcopii lorii erati puternici 
în consiliulă. de la Sardia. Acesti, pămînti a creş- 

„tinată pe toţi. barbarii. co aii trecutii peste 'din-—' 
Bulă :. aci Saticreștinată Goţii, şi episcopulă lori 
„"Uliila 'a tradusi aci evahgelia. în limba 'Gotă. 
“Iustinian, Loari I. Zimnicea, Constantin. .V - Calafat „şi: altă împărați. Romani. ortodocşi! cătaă simpatie 
şi ajutâre între consângeni şi correligionarii lori „-de dincoace, de Dunăre, în contra . barbarilori - cei amenința. .  -s. - 
+: Românii nu s'a; canonisată sânţi. Afară de «Sântulă. Nicodim, contimporanii „cu Radu Neerul „pe care tradiţiunile îi. voră Românii şi părinte -allă Bisericei Române, numai cun6scemii. nici, urii “sânt Români; Acestă 10 putemii: attribui la altă- "ceva, de: câtă : nnmai la puritatea -simţimîntului 

rămasseră emblemă perpetuă: a creştinătăţii în ar:" 

Subt fiulă: sâii. Constanțiu amândouă Datiele ' 
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Română în: cristianismii care: a. ţinută „mai. miultă 

la preceptele ' intime ale cristianismultui de câtă . 

la formeie selle: „esteri6re, precumiă net spună is-. 

"toricii că Românului % a plăcutii mai “multi să facă 

de câtisă serie faptele selle. De. mari fi fostii ucestă 

sinţimîntă” profundă de - pictate intimă, de' modes- 

tiă- creștină, ce: altii ar fi „putut: să 'oprâscă; pe 

acești. valoroşi luptători pentra -religiinea ; lui. 

Christ și dottatori generoși. bisercei sâlle a reclama 

“palmenulii şi. cununa ?! Nu; Mircea, Radul, :Neag gul, 

şi Matei căndii se întoresii din luptă rădicaii. câte ' 

“ună Jocașă lui Christ, îli impodobia şilă îndestra 

'cu'totii -ce “avea: mal: preţiosii; pentru: ca . „miresă 

lut Christ; Biserica, pururea t6nără, pururea bellă, 

pururea: avută 'să protegă în perpetuitate: ipe- fe- 

"meia ce alârgă la dinsa, ] pe copii: orfani ce-o îu- 

'congiură” și pe „gîrbovulii “ce. ajunge 'aci: albi ca 

iarna, şi - giovăindii :pe - toiagulă: sGiș! pentru ca 

prunculii să înţellegă câile- Domnului aci; pentru 

ca femeia. căgută, puificată aci, să deviiă demhă 

a fi promisă lui” Chrast; pentru 'ca leprosulii 'să; 

'se vindece aci; pentru , ea bătrînuli să m6ră aci; 

pentru ca din această imensă dotare; săvirşinduse 

acestea pe 'totii annulii, din: pris6se, să, se ajute 

mlădița scăpătată: a ctitorului şi: să.se.. verse - şi 
în: casa 'de- unde se cheltuesce pentrii- apărarea. 
patrici, pentru: că barbarulii să nu ajungă a insulta 

aceste sânte: *aşedăminte. Pi 

+ Riăcce membru ali familiei ctitoricesci mel



2 
gea să' depuie ofrandele s6lle- în: locaşiulii patro- 
nului tutelâri ali familiei, în numele câruia se 

„înălța, templul, Şi fiă-ce fii sai fiică a acestei 
familie, avea drepti -să se. adăpostescă lîngă : ță- 

"rina părinţilor, sâi. “Toţi clienţii, tâte: tamiliile: ca- 
“sei ctitorului principală şi âlle clienţilorii difterite- 

loră ramuri alle familiei. acelluia aveati. datorii şi 
drepturi” la: acelliă aşedămîntii. ande repailsa țări- 
nele “făcătoriloră- lorii de bine, ' La hramuri își 

„aduceuii toţi prinosulă, asistaii la. parastasii, mân- 
„caii din, coliva: pe care:era imagina ctitorului - pris 
mitivă şi arăta. copiilozi portretele: ctitorilor 

| principali pe murii.. tinder bisericei ; alle acellorii 
ctitori citiți pe tabela cea „mare, pe : pomelniculii de lemmnii, de câtre Avhieret. în mijloculii. bisericei, 
în: faţa sânteloră daruri, N: Da a După acâsta,. eșindii în amvonii, -priveati :pe „murii intrârei, de-uă parte la .para focului Gheenei "în care se chinuia tâte vigiurile în regiuni, dife- rite, imagină viă;: a poemei lui Dante 3: şi de cea: altă parte la felicitatea posteriră şi eternă a vir-. - tuţilorii. și a făcătoriloră de bine, Na i După ce. fiă-care vărşa câte uă, lacrimă -pe *mormîutulii ctitorului: şi pe mormîntilii de fami- “liă ali, fă-câria familie în parte, se suiaii în sa- „la cea mure dle ospătăriă -unde „era imaginea luj „Christ şi. portretele ctitorilorii, şi se aşedaii la tra- "pega cea imensă, . Anagnoştii citiai pe rîndă de „Pe unii: anvonii. și : cuparii “ porneaii “din “capulă 
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mesei unde 'sta ctitorii.în viaţă; cu paharele: cti- 

toricesci să dea mesenilorii a închina pentru: suf- 

fletele răposaţilorii” “ctitori. şi pentru” buna:  petre-. 
cere a 'etitoriloriă: în- „viță. Se ravisa apoi. casa 

aşedămîntului şi se Împărția milele prescrise, les- 

trile fiicelorii de. măritatii şel. i 

! Se: mii ţinii acestea? se mai  pomeneseii cdi 
| pugină numele ctitorilorii. în monastirile îrichina=. - 
„te? Mai'este ver-aă 'odraslă a acellori 'pietoși ca- 

re să mai priimâscă unii pahar de. apă, din age- 

Qămintele străbuniloră lori? ei 

„Să 'mi fie ertatatăi a spune aci. unii singură 
laptii, şi sfidă .pe-. ori cine 'cunnâsce: lucrulii să 
vie sâ'mi găs6scă uă singură. essagerare; din.con- 

„tra voiă tăcea tâte. câte pud6rea şi i cuviința nu 
"mi permită a spune. . -.-: iti dn 

“Ami. visitată în -mai rulte rînduri monasti= 
rile n6stre și amii găsită că. numai studiulă loră 

ară putea da-uă desvoltare “istorici naţionale. Dom- 
nulă A. G. Golescu, viindii la ministeriulii Culteloriă, 

s'a pătrunsă de astă trebuință şi ami fostă şi eii:în: 
sărcinati să 'visitesii monaștirile din: câte-va dis: * 
stricte. Doninulă C.. Rosetti a datii :uă şi mai ma- 
re desvoltare astei idei și.."mi. a înlesnităi totii ce 
 amii 'cerutii pentru realisarea ek, dc 

„ Voi să citesi aci,. cum amii i-gist: nuimai 
unii i fapt. Amii fostii să visitesii Comana. Acestă: 

| monastire, precumi o arată: numele ei; are .uă ori- 
gină forte. vechiă şi în limba; Celtă saii:. “Dacă
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însemn€să' Muntişorii.. Figura: locului;..;corres-. 
punde cu numele .cepârtă; Câlnistea se împarte 
aci: În. două Și formesă . heleștee largi,. ca. să o- : 
crotâscă : din tâte părțile“ uni piscii: apăratii NU 
mai, .la uă -parte:ide unii mal. Mâna omului. a 
mal ajutati patura, a. lărgitii:ş'a adincitii gârla: 
în câtii' este neapropiată peninsula de:tâte păr- 

file. Numai la, uă, strimtâre are“ podă pe care in-, 
„ teressulii arendașilorii îlii cîrpeşte cu pădure şi cu 
ce pote: ca să ţină de adi pină mâne. Diferite, 
cimente pe acesti piscii arătă utilisarea- lui în „mai 

- multe vîrste -ale timpului. Ac6asta însă este cesti- „ne de,arheologiă. . :.. SE 
Şerban Cantacusin,. cellă mai piare giuditorii. în . politica Română, își allesesse. şi ellă -acestă, locii, se vede, unde se “aşege una din birnele: destinate a avînta. saraiuliă şi: Mahometanismulii dincolo de .Bosfor.: Ellii ta întărită aci uă. cetate, a giditii într'insa uă biserică încongiurată. de. case, şi beciuri. tari, şi întruni: “colții all cetăţii a! ri= * dicatii unii -turnă de apărare în formă de. paraclisii,. de” desubtulii căruia a adiucită uă erbăriă, i. . =: Estedemnă! de tâtă attențiunea piatra mor=. mintală a;:acestui Domnii; uă altă piatră „resimată de paraclisii şi fragmentele de lespedi cu inscripțiuni, de „capitluri, cari r&simate de biserică, cari” pusse la Scări şi. Domnuli mai şcie pe unde, suntă sculp- tate de mână de. artistii în, stilulă români puri din. timpii civilisaţiunii. române pură, de .pe „cândă - 
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nu venisseră Nemţii să schilodescă capo-d'operile 
„ n6stre de artă. :Sântulii . Nicolae de la: Comaaa s'a | 

- xedidităi la annulă 1654. gi 
" Amă intratii singurii în curtea :monastirii în- i 

.congiurată, de case: mari, ce semănaii : nelocuite, 
degrajduri cu băligarulii. până la straşină:: : Amii 
ocolită -curtea plină de grămedi de : molosti, de 
cărămigi,, de gunoiii 'şi "bălării. 'Ami intratii în 
biserica” deschisă 'fâră; să vâdi. nici uni: omăi. 
Nici uă “candelă aprinsă, 'uă sărăciă, luciă, vre: uă 

două cărți greceşti “prăfuite pe tripede, şi .0. les: 
pede mare de înamură. sculptată admirabilă. cu: 
stema Domnilocii  feerel, arăta mormintulii, otito- 

ru i 

|  Vădânduse că intră. în “curte 0 trăssură: cu 
căi de poştie, cu: 'câți-va :oameni şi cu unii. că- 
prarii allii . logofeţiei' Bisericeșci, s Sa dată de scire 
iguimenului și. mai “multe femei 'despletite şi: 6- 
meni - trențăroși se îngirară. “pe coridorii. - “Călu- | 
găruli se “ete în curte: unii: “greculeți scundă 

-şi slabi, cu barba: ucgră, cu ochii uwrflaţi de 
somnii și puţindă straşnicii, a. vină şa. usturoiii. 
Nu ştia nici uă vorbă. românescă, ÎN vorbii în 

 îmba luă şi ne. urcarămii susii într'nă canăeră' ca . 
vai de eu ce glicea: că este pentru musafirii cei 

„ distineţi, - Alături” era uă altă caineră în care ţie 
nea ceapa şi celle lalte, și unii dulăpiorii” cu câ- 
te-va jurnale vechi subt bandă încă, şi  căte-va 
broșiure:- Sganarel, Pursoniac, preţiâsele - ridicole
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- şi alte: rămăşiţe din: biblioteca : romănesă,. bu- 
câți frivole saii de pugină interesii' tradusse: de 
differăţă - tineri, tipărite cu: banii Câmpinânului şi 
vîndute de D. Eliade cu porunca: stăpînirii: pe la 
„t6ţe. monastirile, pentru .moralisarea - calugărilorii. 
Din. „aceste : cărţi. nu era-. nici una; deschisă . aci; 

„le: amii-vădatii: însă, prin schituri de maice, ver= 
de de rupte în: mârnele culugăriţelorii, Ă | 

| _"Tapagiulii creştea din ce în: ce pe: corido-= 
ru până cândii “unii laici. grecii: cu. părulă. vil- 
voii şi cu imineii rupți intrâ. cu uă tavă pe 'ca- 
re era uă chisea nespălată, cu dulesţă Qaharisită, 
vă linguriţă strimbă, ună paharii nespălată cu a-. 
pă de minune, de bună și rece şi. ună: „foligeanii SR 
cu i cafea cu stele pe, dinsa, 

„După, astă trâtamenți îi dideiii orăinile pu 
vernului, - Îmi spuse, că n'are.cine să, le. citâscă. 

Le luă în mână, le dede laicului greci, mai chiă- 
mâ.-ună “altii erceşorii, trămiseră apoi la logo- 
 fâtulăi. s satului, veni 'logofâtulă, le întârse, pe. „t6- 
te „feţele ş şi spuse că. sunt, latinesc) şi. Du, le: PS, 
te citi. 

= Dar, ce: este în aste hârtii? întrebă ii 
menulii.. : 

În splicaiu scopulii căiiitoriei mele” şi-spu- 
seiii că, trebue să, mi -arete” tâte documentele casei. 

i —iDar ei . mami „nimică, vă. că use n'amii 
nici vă! i Dâatic. 
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 — Cine. a întemeiată acesții ascfimită pă- 

rinte? . | Si tin seat 
tei Nu sciii, vă, Ei ap, şi „se uitară „toţi 

grecii. cu. mirare unulii la altală, i ter i 
Di săi, aducă „pomelniculi, cellii „mare 
ală bisericel. | 
i "Este. pomelnic? întreba ieumenulii | pe 

laicii sei cet tt 
„—  — Nu este, nică. ună, „pomeluiot, prespunso 
grecşorulii - țintilomii. ii „ 
_u—:Unde, este preotul Visericer- 
_— Bă citescă liturgia;. respunse igumenulii 
„— Bine, nn. se „pomenescăi, ctitorii, nică uă- 

dată. aici? .. a ea i E zi 
— Ba da, cum su? respuase. igumenuli. - 

„Cum îi. ;pomenesci dacă: nu. scii cum îi. 
chiamă? ti intrati ze cotit 
= În. pomenescă totă dauna” va. i, IA 

„ici: aa „Tv ATITORUV, za Tâv I3Rbpto tot dauna. 
= „Care. este. persobalulă. „Casei, trecuti în 

o ștotulit Monastirei? i e rii ta erat 
Aceşiia suntii Garii vedli,, vă SE Jagăi.., Lefile 

suntii prea; mici, şi Waceia ținemă ; numai, p'aceşti 
Cybăeţi săraci, de părinţi! buni, Unulă este de. la Sa- 

mos, :'mi este, „nepotii; Şi. altulii:, este de, la, Arta 
nepot ali, părintelui, Epitropă.... mr uita aa 

= Dar casa asta are 12 moşii mari, are - 
trei vii, are, venitii, „mare, de, ce, „este așa „fii ţi 
nută? 
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ni Na scimii VA at: papă. za sunt cu 16fă, 

Sai arătaiii mîhnirea mea că nu poti: gasi 

nici unii odori! ctitoricescii; nici chiar pomelniculii | 

ctitorilor, și, manifestaiiă dorinţa” să plecă. '* 

i iti Pa, pa pa! Nu se:  pâte. Ţi sa gătită 

masa. | oi 

"Şi: voindă să "mi facă unii” 'omplientă și spre 

22:Dta' esei“Ellinii arhonta? | 

— Ba sunt Români părinte. “- . e 

— Pa, pa:'pai Nu se pote, “« on ideatii ca. 

Dumineătă. să: fă: Românii"! tă 

iii Tasultele' lut: 'Graii “atâtă 'de'fâră 'răutate, şi 

„le făcea cu atâta: bonomiă, că era cu „neputinţă 

să -se! "pâtă supăra cine-vai 1: i DE 

"Ami fost 'silită! sâ' stau Tâituă “masă cum a 

datii Dumnegeii, . amii. decalcată câte-va sculptu 

ri de. pe: fiagmentele sdrobite cu " dărimarea. bi- 

s6ricel lui - "Şerban 'subt” cuvîntuii de: "profacere, 

cellii! mai mare: “vandalismaă ali rapacităţii, şi amil 

plecați. cu ânima sârobită, cum: seregă e! e ară fi fostă 
Vii 2 pie ta d 

a a fă 'căruia. românii: 

 Acdsta „este, sorta cărg â făcutii' Regulatăen: | 

âci din averile: “calorii ial! vito Român, alle că- 
„oră odrasle vegetdsă: astă, “pote; fară nică unii 
căpătâi: BED eta e 

"Acestă âvâre &ste sustiaasă din moşteniri „cea 

mai mare parte, + cu titiulă de „partea sufdetului. 
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Cantemir ine : spune: că“''a --contractată: din. ve-. 
chime “obiceiulii. ca fiă-ce :omii avutii 'care a'di- 
ditii vă biserică, -a ridicată, uă monastire; a înte- 

meiatii unii ::chinoviii, să, se considere -acestii: a- 

şedămiîntă,: locașii. allă: Domnului, ca ună -adevă- 
rată. fii ali sâu,; şi; la mârtea: sa :să .lasso şi a- 
cestui aşedămîntii tocmai 'atâta' avere: câtă lăsa 

şi -făccăruia ;din! fii s6i. : Scimiă pe: lângă: acesta 
că; fiicele 'de: familii avute, nedreptăţite de natu- 
ră, se: duceaii cu : destrea lori: la -Monastire.: Mai 
scimii: și: că' mulți .6meni: dominați” cu totulii - de 
ideia răsplătirel pe cea-altă lume 'de dâniele lorii 
'bisericel,;-sacrificait''chiar familiile lori egoismu- 
lui. — Intereasulii privati, interessulă''publicii,in: 
teressulii naţionali şi justiţia, reclamă imperiosii 
astăgi“ să” reparâmii erorile, trecutului, şi: să curs, 
mâmii acestii abusii revoltătorii.: +. Negreşitii-! că 
din acestă repăraţiuue chiar mlădiţele-'acelloră pie- 
toşi- dănuitori! se' vorii: folosi : măcar:şi chiar in= 
directii, şi pu etate a iposaţi or severă! bucura 
ci mai multă în 'felicitatea lorii eteină;-. it 

” Origina- moiiastirilorii: n6stre şi : scopul: pen- 
tru! care se înteniejaii; le :vădurămii. : Mateiii : Bas-. 
saraba în -hrisovulii. sâii de „la. 1639: ne spunecă, 
din. „voinţa Şi. inspirațiunea; 1ui: Christ,, aceste mo=, 

“năstiri! se dideaii aci .di. timpii colonisârii :cu-Ro-; 
mani; + Dottarea :loiii: sa făcut; :1-ii, „de 'către - 
Domni. din - pămînturile: Donmescă, adică -din 

dominiurile corGnei;i din:;dominiurile: statului, des=; 
7
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pre cari voii vorbi: cândii voii face istoria :pro- 
prietâţii;. ali 2-lea, de către cei ce se călugă- 

_zeaii, bărbaţi şi femei, şi scimi că' se călugă- 
reaii: în vechime şi 6meni forte avuţi; şi stările 
Ioră.. proprii, potrivită: legei' canonice, care va ca 

“starea celui :ce s'a. călugărită, câtă n'a voiti să- 
"şi-o împărțâscă la rude fiind âncă mireani, să 
fiă 'a monastirii unde “şi a închinatii metania, r&- 
mînea cu . desăvirşire a monastirii acelleia; alli 
3-lea, din economiele făcute de către aceşti cu-. 
vioşi,: de către:: episcopi, 'egumeni şi “stareți, şi 
din cassele . .Episcopielori şi:.alle  monastiri- 
loră. ce li se. încredința, scă' din rămasurile de la 
dînșii, potrivită toti: dreptului canonici .care. o- 
presce pe Monahi. d'a avea “alţi moștenitori de 
câtii  monastireu, şi monastirea aceea,” unde:"'şi a 
închinată :metania ...Nu:: pote trece averea fiului 
unei : monastiri: la '-altă- monastire * “după - dreptulii, 

„ eternii și. icumenică; icu câti mai vârtosti: la) năg=2 
nastiri din alte. fra; allă 4-lea, din: partea, suf= 
fletului, principii resfrînti din dreptulii: cânonicii* 

în: dreptulii nostru :civilă ' âncă din timpurile uita- 
te,. unii fiii. ideală, adoptată în fiă care familiă de 
Români, de: secole, care 'Şi avea partea şi părti- 

cica: legitimă la: împărţirea fiă cărit averi: la mâr-: 
tea unui :părinte de” familiă, icare fii era biseri- 
cu; 'Şi cândă părintele :de familiă apucasse să "şi 
facă din vicță uă monastire,. atunci acea monas- 
tire! intra Şi. ea da dreptulă la impărțela averii cti- 
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torului, după cumii vădurămii că n&-o spune Can- 
 temiriă; allă 5-lea, prin danii isolate alle pietoşi- 
lori; și ală -G-lea, prin moştenire totală a cel- 
lori sterpi în viţă, precum monastirea: Domna. 
Bălaşa. Acestea suntii sorginţile .din câri.se for- 
mâ, acesti. oceanii do avere publică a: bisericei 
română care: coprinde 'mai jumătate Romănia, de 
vomii socoti 'într'însa şi tâte embatichiurile: şi t6- 
te averile :miilorii de: biserici de mirii.*) 'dottațe 
şi elle cu moşii, locuri şi acareturi; Din bunul . 

„produsi din: acestă 'jumătate a Romăniei în. tă- 
rimă, braţe” şi acareturi, aprâpe jumătate; se du- 
ce la' sântulă: Mormintii, la sântulă Munte şi la 
sânta- Agoră. “+ i e a 

-De cândă a începutii aooătă închinare: a mo- 
nastirilorii 'vomănesci la monastirile grecssci, pen- 
“trui ce se fiiceaii aceste închinâri 'și până..ila ce . 
gradi se închina şi averile astoră monăstiri mo- 

“nastiriloriă greteaci? Acesta. Va fi. essamenuli: N0- 
„stru cellii: mal“ seriosi. .: . iza, 

" Cândii a începutii acestă închinare, nu seimii 
positivă; suntii tâte pt obabilitâţile ânsă că acestă i-, 
deiă bisară n'a esistatii până în timpulă lui Radu IV. 
“cellă mare: (1475). În gillele acestuia; Pelopone- 
sianulă -Nifoni all X- lea patriarhi allii. Conistan- 
tinopolii, după căderea acestei capitale . în” stăpi- 

3554517 sunt în ţărra Roniiinâscă şi ati unii venitii do- 
'vedită de 3,500,000. — În: Moldova snnt:21141 afa. 

“ră de! eelle! din partea . redovindită did : Basarabiă-
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nirea: Turcilorii, scossii din scaunulii s6ii de :Bai- 

azet II şi: închit să la Adrianopole pe viâţă, mijloci 

Ta: Radulii să ccră ertarea: lui şi sălii. -adducă în 

țerră. -De la acesta; dată, începutul de: grecire 

alli statului Românii, şi. pe. acesta blestâmă 'Tir- 

goviştianii căci “ellii i arii fi blestematii.. . Acestă 

 dibace. grecii care a 'reformati Statuli nostru pe 

modulii “statului. Bisantinit: şi: biserica. nostră .pe 

modulii biseticei. grecești, care a creatii .mai mulţi 

Arhierei şi "1 a numiti Episcopi, ellii :negreşitii 

că: a lucrati. la înclinarea Bisericei Române . în 

Biserica grecescă . prin: assemenea închinâri, sub 

„cuvîntii. de censură,. a; moravurilor, îndreptare a 

rînduelilorii ritului şi asicur area. acellorii aşedate 

de ctitori în prestigiulii illustrilorii patriarhi. ai a- 

cellorii locuri, :â' temerii: do :blestemulii .lorii: sel: 

Cantimir. ne: desluşasce acesta întracestii chipii; 

i. îl: daca se - teme (Domnulii,. boierul. scii 
„altulă. care. face şi dottâsă uă monastire):ca nu 
„cum-va după mârtea sa.să se strice și :să se 
“stisipescă. monastirea,.. atunci. o închină -ellii la 

_sver-iă monastire:.mai.mare 'la care socotesce ellii' 
din. pârţile .ce :amii „arătatii. (erusalim, Sinaia şi 
„sântul: Munte) şi atunci arhimandriţii monastiriloriă 
-„acellora 'se îndatorescii. ca săiea asupra lorii pur- 
-tarea de: grijă pentru monastirea ..aceea, și să 

» priveghese, ea. să, aibă -munahi. cu puriâri bune 
Şi cinstite. *) Şi, fraţii Tunuslii în istoria -Vala- 

DE Sezisorea Moldovei.pentru monastirile din' Moldova. 
> 
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hiei ne spun că aceste. monastiri -: închinate. ai 

orînduiala să: îndeplinească mai . ăntâiii celle -aşe-, - 

date; apoi: din prissossii să -se dea restulii, „unde; | 

suntă închinate; si. astii-feli sa: şi, “urmati, mai 

multă, timpi, câci : vedemii. că mai multe monas- 

tiri nu trămittea monastirilorii unde se. dicii. tahei- 

nate nimici. sci mai nimicit. s. Em a, 

: Monastirea - Mihai-Vodă care avea, ună: ve- 

sit de 1000 lei: da. statului peste 500. ei, iar 

la- gântele. locuri . nu trămittea nimicit: see. 

„Monastirea : : Mărgineni. dinrunii, venită. de. 

3500 lei, da statului peste, lei. 2900, iar la - -sân- 

tele, locuri. nimiciă.. CON N DR ati a 

Contrăcenil. asemenea da la statii pesto 3200 

„ei dintr ună veniti abia de. 3400, lei, şi la sân- 

| tele locuri nu trămittea, nici. unii bani; şi. alte a= 

scmenca monastiri alle căror socoteli, le „posse- | 

dii cari. nu: “trămittea, nimici, acolo. unde. se dicii 

închinate sai cari “trămittea. prea: prcinii cumi: Să- 

riudaru din 2150 lei. veniti, trămittea - 18; Radu 

„Vodă din 3400; trămittea 300; Rimnicu din 3673 

„trămittea,. “300, și, “mai multe de “acestă felii. h 

„Nu. „putemii trece.. de acestă puntă, ânsă,, fă- 

ră să. citâmii unii passagiti din, citatuli mai, susii 

hrisovii, ali lui Mateiii, Bassaraba, prin care, pie- 

. tosulii îndemnă „pe. „creştini: să. „gidescă locaşiură 

Domhului, „prin, munți şi, păduri. _ În. acestii. Brio 

- EN) Vedi socotelile pe: anni 1730, pină | la 17140 con: 

„ dicile Mitropoliei. : Pt
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s0vi ! "56: “deslugdsce 'origina 'acestori închinâri,: 
și "li citâmiă aci ca uă dovadă veridică - şi auten- * 

_tică, contra câria, nică uă altă dovadă! nu mai p6- : 
te sta... În. timpii din: urmă 'cândă țerra fu 
„guvernată de. „Mitorpoliţi şi” Domni. străint! „n0- 
„u6, adică de greci cu moravuri stricate“ cari nu 

Numai că „n'avură nici uă rușine în. timpulii stă- 
„pînirii: lorii a înjosi, a sminti şa strica vechie- 
„le 'nâstre obiceiuri, a aduce prin rellele lori pur-. 
sstâri țerra la gura prăpastiei, a o prăda'şi ao 

- „pustii, dar cari întinseră âncă' şi uă: mână sacri- 
„wlegiă asupra 'sânteloră 'monastiri Domnesci .şi în- 
„drăsniră. să calce. legile bisericesci şi decrete= 
„le vechilor Domni. fondatori cari întemeiasseră 
„aceste sânte "monastiri, şi. nesocotindă anateme- 
„le lori; "să ai mînjită “mâtnele, priimindă pre= 
„iuli vîngerii consciinței, lorii “ și începură! să vîn- 
»qă Și -să 'esploatese' sântele 'monastiri' alle” țErrei 
„precumii și pietâsele fondăţiuni Domnesti, şi alle 
„Suppune la alte monastiri din ţârra, grecescă şi 
„de la sântele' locurt, 'făcândi şi hris6ve de închi- . 

| „hare fâră scirea soborului, fâră voia 'soborului sâi 
pa. ver-unui locuitori din ţârră, ca să-le stăpinescă ŞI 
„să tragă unii tribută ” perpetuii ;. în cât putemii 
n(lice ceea ce marele profetă David „dicea oda- - 
tă: Stăpine, străinii! ati veniti sel.: Prin aceatii 
importantă hrisovii, "Matei întârce: făra moşie- 
le .robite :de : călugării: reci - pâiiă la dînsulii şi 
decretă. şi ordină să se iea tote hris6vele şi alte 
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decrete ce :voiii avea. aceştia: de la'Domnii şi E: 
piscopii străini, şi, dacă, le -vorii. ascunde ca, să- 
le scâță altă dată,-aceste acte. să nu: aibă nici 
ună val6re în ochii nimenui : şi să lise iea ori cândă - 
şi să se: nimicâscă: ca nisce acte: nedrepte. şi - 
făcute ' prin. silă contra voinţei soborului. naţion- 
alii.. Anatema cea mai terribele este: aruncătă: de 
către soborulii Românii, de către! protopopi, igu- 

meni şi totii clerulii naţionali în sântele : veşti-. 

minte de' faqiă cu Mateiii . Bassaraba - și înaintea 
adunârii 'obșteşti aţârrei, contra tutuloră acellora 
ce 'vurii: mai suferi sait vorii mai îndemnala 'a- 

otstă profanare a monastirilorii:: române, fiă a. 

cella: Domini, mitorpoliti, episcopi Sail : boierii 

mare, străinii s6it  pămînteanii. :: Iaca 

“După ucestii actii mare: “aţonali călugări 

greci : €răşi” aii : începută: încetii încetii să reviie 

la celle' trecute. . Mai în: tâte actele: de dedicare 

ce sai făcută în urmă ânsă, s'au: fissati. ce să 

dea monastirea' română monastirii unde s'a dedi: 

câtă.: Astii “felii vedemii că: monastirea Nucetu ca- 

re avea immensă avere, dedicată monastireă: Dusca 

din Rumelia, da pe totii 'annulă: acellei din urmă, 

numai "20,000 bani, adică 110, lei. 3 

17 În hrisovulă „Iu Şerban  Cantacosino de de- 

dicarea monastirii la muntele Atos, se coprinde 

că. din veniiulii 'monastirii numai. prissosulii să. se 

tămitță :la. muntele -Atos după :ce: se 'vori săvirşi 

tote celle: aşegate; pentru. aici; şi în annil : nerodi-
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torii să:se trămitță; acestii. ajutorii în. proporţiuni. 
cu venilulă. pentru ca monastirii să nui. lips6scă 

nică uă'dată nimici... -.. şi 
„3 În hrisovulii de dedicaţiune a “monastirii Măr. 

ginenii la-- muntele Sinaia: se otărasce ca pe toti 

annuliă, după ce se vă: plăti: de către monastire 
imposituli cuvenită vistieriei țârrei să se împarţă 
venitulă monastirii” în trei, pârţi . d'uă potrivă,.. din 

„cari două părţi ;vorii r&mînea ' monastirii. :pentru 
ținerea: ci:scl. şi  cea-altă a! treia . parte se...va 
trămitte monastirii  din“-muntele . Sinaia ! spre: a se 
face :rugăsiuni acolo. pentru! ' pacea sufiletelorii 
tutulorii. ctitorilorii . reposați.. i: : 

'“În nrisovulii lui Alessandru: Ipsilante; de: la 
11766 tipărită, demnii-de tâtă luarea 'amtinte. pen= 
tru .cunnoscinţele,: umanitatea . şi: principiele din 

_ttonulă, hrisovii prin! care ge. reguleșă :regimulă 
schiturilorii și monastitilori nâstre, se recunnâăce 
de către acestii. greci că mai ăntâiă' trebue: îm= 

-plinite. celle: întocmite “de ctitori aici,:iar nu cu 
- spricina' de :neajungere - a veniturilorii a se zătic- 

„ni: facerile de :bine celle orîndaite, sciă ase: lipsi 
;smonastirile : acellea' uude 'snntă inchinate acestea 
„de ajutorulă cellii de pe putinţă ect.. ii 

- “Altă greci, Murus, în hrisovulii  sâ ti din 1799, 
pentru regularea monastirilorii romănesci tuchinate, 
dice că se va trămitte rumal „prisosulii. venitului 
monastirei: Waici, monastirii unde: va fi închinată 
acestă” monastire după cese'va îndeplini adecă tote 
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celle "legate: aici şi: cele: ttebuincidse “pentru în= 

treţinerea 'monastirii; şi acestă. “hrisovii s'a. dată 

după. rugaciunile repetite: de: către patriarhii gre- 

cesci care dovedesce că şi acesti prissosii NU 80 

prea trămittea totii dauna. — Patriahulii şi Sino- 

dulii greci printrunit altii hrisovii patriarhalii şi si: 

nodică, prin care laudă patriotismul grecescii şi 

virtuțile familiei -Jui:-Murus, arstă t6tă recunnos- 

cinţa.. bisericeă: grecesci către acesti. Domni pen: 

tru - marea â facere de bine, și: spune că :Han- 

gerliulă, predecesorii 'sâi, micşorasse cu totulii 

aste ajutâre,_b a' âncă chiar averile egumenilorii 

greci morți în ţerră le!. vărsa în : vistieria  ţâerei (?) 

: Caragea. la. 1813 în  hrisovulă :monastirei 

Văcăresel, închinată sântului mormintă, după .ce 

înşiră tâte facerile de .bine ce trebuo 'să se facă 

de către acestă 'monâstire. în ţerră dice:  Epi- 

„iropii 'se îndatoresă să împărţescă aceste milă 

“şi chiar cândii ânnii vorii fi r6l şi veniturile mona- 

stirii. nu vorii ajunge. casă; trămitță ună ajutoră 

„la sântulii . mormâîntii; câci aceste. mili trebue să 

„se facă totii 'Wauna fâră nici: uă scădere... - 

| Curmâmii aci astădi, socotindă destule: aceste 

dovegi spre a arăta că. nici uă dată, nici chiar în tim- 

pii fanarioţilori, aceste monastiri închinate. nu s'aii 

înstrăinatii şi” destrele lorii maii fosti privite. ca 

averi alle locurilorii unde s'aă închinătii.— Vomii 

vedea “cum protectârea nâstră, Rusia, a urmati 

"în privinţa 'interesseloră vitali alle ţârrei. nâstre şi
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cum întârcerea :Domnilorii: pământeni ai sacrificată 
 interessele n6stre. materiali şi autonomia ţârrei 
pentru: Ga: sa'și. attragă protecţiunea acestei puteri 
făcătore de bine... o. e, 
„i Ami. multe documente autentice, spre a do- 
vedi. că, : chiar călugarii greci. nici uă dată n'aă: 
cutesatii să se. dea de. propriotari ai averilor - 
astorii monastiri” închinate; 'nu voiii 'ânsă să os- 
tenescii. prea multii pe cititorii acestui artielii cu 
acte proprie a figura ca piese justificative la, sfir- 
şituli unui uvragiii. întinsii în -acostă matoriă 
importantă. Mai mentionesii dar numai trei din 
aceste documente; dou&.celle mai: vechi ce. amii 
puteti. găsi șuntii: actali ecumenicii allii consiliu- 
lui răsărit6nă „prin care . constată. că .una este 
biserica rEsăritului ,-că nu -se cade a se închina 
uni. templu altui templu, şi întăresce câte. gice 
Mateii în hrisovulii sei; şi hrisovuli lui Parte- 
niii patriarhul ecumenicii,. contimporani allii. lut 
Mateiii Bassaraba, prin care recunndesc, cu totii si- 
noduli seii, justiţia, cellorii stipulate prin. hrisovulă 
lui Mătei iice amă citatii mai susii, cu aceste cuvinte, 
-" „Lnălţimea 'sa', (Matei) a bine-voiti.. ca tâte: 
„aceste: monastiri'. (închinate) să, fiă inalienabili, „ca “nici. Printii succesorii s6i, nici mitropoliţii, nici episcopii şi nici unii altii stăpînitorii după tim- »Puri, boeri şi judicătoră allii poporului. să n'aibă 
„facultatea să le' maj: suppuiă nici să îndrăsnâscă 

„psă: le îustrăinese şi să .le închine ca : metohuri !
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„la mâni de 6meni străini greci sai altoră :câ=. 
„rorii-va. străini “afară . din 'terră; ci: să 'rămâie 
„administrate şi ţinute în veci neclintite; potrivitii 
„disposiţiuniloră testamenturiloră ctitoriloră lori, B-: 
„umenii dupe timpuri ai acestori: monastiri fi-voră 
„în pace . şi nescandalisați de căire străini, voriă. 
„fi. aleși : după părerea 'părinţilorii,.. prin ..votulă:. 
„adică. şi adunârile călugărilorii  şel.“. până 'vină 
blestemele celle mai terribeli şi. anatema: sinodu- 
lui contra cellorii :ce-vori călca acsste: disposi-. 
ţiuni. : Aceste două acte din Aprilie 1641,. sunti 
subsemnate de patriărhulă . ecumenicii . ali Con= 
stantinoplii, : de. ' patriarhuliă . Ierusalimului :şi de 
nou&-spre-dece: Mitropoliţi. Aili ti-cilea din aceste 
acte este. acela prin: care egumenii greci: din ţer- 
ră. se r6gă lui Grigore-Vodă-Ghica,: după revo- 
luţiuinea 'lui "Tudor, să se -milostivescă a.le;lăsa 
ceva din veniturile: astoră. monastiri 'spre a: avea 
cu ce se întârce pe la locurile .Jorii; caci suntiă 
siliți să ocolescă prin :multe . țârri::.prin Austria 
și prin “Rusia, neoutedândit să trceă : da -Areptuli 
prin Turcia. | -. n, zi ti 

“Aci' trebue: să faci uă: dealuşire. Sub gonini- 
ile giecilorii, se formasseră două partide untagoniste 
între laicii din . ţerră:. Boerii păminteni. şi. boeril - 
“greci ; şi două partide între eclesiastici: clerul pă- 

minteanii: şi clerul: grecii, Cu tâte afurisaniile 

ce: vădurămii,. călugării - şi . mireni - greci: chiar 

ocupaii 'tâte -igumeniile ' monastiriloră ! închinate;
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şi la celle :mai însemnate biserici,. cari 'aveaii unii. 
veniţii -6re-care,: se întrodussegse cu' liturgia gre- 

cescă şi: preoţii şi cântăreţi -greci. Clerul. pă- 
mînteanii : ca :şi 'boerii :pămînteni -trebuia să în-, 
druge: grecesce .ca 'să se p6tă' apăra de insultele, 
și invertivele grecilorii; şi curtea română şi bi-, 

„serica romănă proscrissesseră limba patriei.. Sedla 
domnescă 'era. numai -scâlă. grecâscă. Nici Vodă; 
nici Dumnegeii numai înţelegeaii romănesce......:.! 

+ Revoluţiunea lui “Tudor a : fostii: socială şi: 
politică totă d'uă dată; voia: uşurarea fErranu= 
lui şi 'liberarea. ţârrei din: ghiarele grecilorii. Boe- - 
rii păminteni şi: elerulii pămînteanii: profitară 
de: partea. politică: a. acestei, revoluţiuni şi: «e 
disposiţiunile Porții, contra grecilor în revoltă, .e 
8ă se. scape. de: boerii și de călugării greci şi zi: 
mai 'appese uă toană-pe ţăranii spre: îndeplinirea; 
testamentului ergului: martirii ce'le dasse 1 uă patrie. 
perdută cu desevirşire;..! .: i 

„Grigorie : Ghica,. unută. din patru boori pă. 
minteni chiămâţi din Braşovii la. Constantinopole, 
priimi Domnia  ţerrei din mâna Vesirvlui si. se: 
întârse a îotii- puternicii . în. țerră.. A solicitati 
însuşi. sii i s'a impussti de-căire. "Turci, nu: scimi ;; 
cu drepti cuvintii 'ânsă din callt: Măntâiă annă alu: 
Domniei salle pusse, în temeiul unui firmanii, peg6-, 
nă pe greci și începu să bată grecismulii în tâte păr--. 
ţile. Numai acei boeri * greci se mai sufferiră în ţerră. 
„căre se rudea; d'a dreptul eu nevasta sa grcă, cu. 

0
 

me
c 

a
e
r
e
 
e



ET 

familia sa, sai cu ver:uă familie de boerii pămînteanii 

putinte. Goni 'pe:greci din: scâlă şi din: biserică. 

„Pusse Mitropolit, Episcopi şi Egumeni: Români 

pe la monastiri, şi: făcu zaptii tâte. veniturile mo- 

nastiriloră: închinate, :ca 'să: plătescă:: cu! aceste - 

venituri ! datoriele ţârrei: lăsate 'de Jpsilante- şi de 

invasiunea -! :"Turc6scă, : “Atunci (eg menii. greci 

cerură “ca milă 'ajutorulii: de care: ;vorhirati,! şi 

pornită” cel mat; ageri în Rusia. i: iti îi 

: Veniturile i-"tâte - ale! tutulor: i: monastirtoră. 

închinate: din Valahia numai, care astădi trecă pe- 

ste : 20,000,000 ;:lef atunci se“ ureaă inumai:'la 

605,000 lei; câci âncă nu'venise regulamentul: 

că:să ridice datoriile elăcaşului către: proprietară 

de: 1a.:18 ler. claca,:3 .plugu şi 3 :carulă: de 'lem- 

ne, la suma de 120 lei termenii :: de: mijlocii; 

“ afară de :celle-alte: cunnoscute: fârte .bine''spre a 

mai'-fi nevoiă -să le: menționâmii;: -uu: venise" âncă 

divanul - obștescă de' la 1851::ca: să "traducă: pe 

clăcași - în: chiriaşi : şi cele 12: dille: de: clacă din 

datoriele : “reciproce, : în 22 -de gille: de: muncă “sil 

nică Ja proprietarii, cari 22: de: dille. prin: mara= 

fetur ile: arendașilorii și zapriilor” să deviă '60, 80 

| şi până, la :100, p3u i patati at d 

“La aceste immense veneficiuri stioliră ochii 

călugărilor “după nisce .tesaure 'ce: : perdea fâră 

întârcere, şi protector ca bisericel ortodocse se freca 

pe : frunte, şi; -contra' 'cellorii!: stipulate! de si- . 

-- noduli “ortodossti,''Gare'nu: permitte ase: închina



32 a. Ma 
ună templu, altui templu, chiămâ pe călugării . greci 
din tâte părţile sub putinteai egidă; contra, bi- 
sericei. române, contra statului românii, contra na- 
ţiunei. pe care'si . arrogasse -dreptulă. dea pro- 

„tege.. Călugării .greci. începură să se întârcă în 
țerră. amestecați în -bagagiurile invasiunii..... ;. .. 
„„..:Pe la 1830 se visitai monastirile n6str 
oficialii de către, străini,. şi toţi subalternii gi pa- 
trioţii dupe atunci, își: puneai totii delulii, împre- 
ună. cu .călugării greci, în serviciulă străinulul ina. 
micului destructori naţionalităţi străine lorii şi alliă 
statului străină lorii.. Nami pututii să mai. găsescii 
astădi, cu t6te ostenelele ce mi s'a per missă de 
către Ministrii, A. Golescu, și C.. Rosetti. a punne 
în acestă. lucrare, de:câti. numai patru  hris6ve 
de dedicaţiune.... - . .. i. a 
+ Unde mai suntii acelle manuscrise voluminâse 
pe pergamente, și;: mulțimea hris6veloră pline, de 
imaginile hramuriloră şi alle ctitorilorii, aurite şi ar- 
gintate cu sigiliurile de plumbi, si de ciară în.co- 

» văţele, de pe cari Sarii fi pututiăi . esplica: atâtea 

[. , pe 

lucruri! :Unde:mai suntiă acelle capete-d'operă alle 
Uricarilorii 'celebri pentru pana. şi penelulii, lori! 
Acelle. perdelle aeriene de filaliii. ţesute întruni singurii firii de mătase de fetele din casă alle D6m- 
nelorii, ce reflettaii. pe dinsele imaginea, verginei e An . ui RY . e a: „lucrată: cu pâri, din capu, cu aurii, şi: argintă de: acul perdută | all eueGnelori  (Domniţelorii, ) allă: coconiţelorii: (nurorilorii, Domnului şi allă; ju= 

ape 
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- , “păneseloră all jupiineșiţeloră - (Dăianăloră şi. 

"Domnişorelorii), cellorii mai de frunte boiări ?: “Unde - 
mai sunti acelle pole de. ie6ne, grele, acelle per: . 
delle de. uși de“ stofe. ce nu iai: esistii; acelle 

_.bedelniţe, acelle: epitafe, la cari lucra “anni întregi 
totii gineceuli, unei, curţi, âcellă 'uruci: săpate în * 
lemnă a giorno cu uă fineţă de necregutii, acellă 
odre grelle -şi'văsse istorice: cu inscriptiuni? La - 
Radu- Vodă, dăruise Radu de la Afumaţi uă că- 
delniță cu 16 turiiuleţe pe cari 'se scriâ: „făcut-amă- 
„acestă cădelniță. cu 16: “turnuri Spre; pomenirea '.. 

pa '16.căpitani: ce arii perdutii în resbellii cu Tur=:- 
„Ci. . Inscripţiunea ne-a rămassii. scăpată dei ună 

"cuviousii părinte, din „acestă- monagtire, dar: Că. 
i delniţa. nu ma, este, Uni „sipetii: mare, Domnescii - 

plină cu “cârți “vechi, addussii aci, dia: „Casa lui -- 
Constantin Brăncovenulă şi trecită: în catagrafia. 
cea, vechiă,. Sa „găsită de către poliţiă,i, reclamatii 
de mine, la vă amică a. „fostului: egumenii,: plini 
ânsă de borfe, în loci de. cârţi, Assemenea: odâre .- - 
şi. averi. istoric» all fostii: în tâte mohastirile. în: 

""chinate. . De la biserica: Stelea din Tirgovişte; s'a 
rădicat 12 manuscrisse înati în folio pe perganientii, Da 
„de. către egunienulă Sântului George cellă 'nuoă; 
unde suntii, ce are. serissi: întinsele ? Tâte liri- 
s6velo. ctitofilorii suntă pline. de: blesteme ;: şi -ana=. 

„teme “asupra - acelora. ce voră pune: mâna, :Sacr i 
legiă pe. .Yer- -ubulii . din aceste .odâre,, şi: toma: 
păstrarea, acestoră od6re; ctitoricesci vedemii' că . 

3
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a fostii causă principală a închinârilorăi. acestori 

nonastiti ; unide :maăt- suntii i-astăgdi. aceste. comori 

“dupe cari -s'arii fi scrissii istoria. politică, şi „reli- 

„ gi6sa, istoria arţilorii şi a industriei naţionale ?- 

-—.Să lăsâmi. latnentârea pentru. celle . perduto 

si, să  Bcăpânaii rămăşița, - + ta 

  

“TDatrâmă în. “actualitate: şi”: 'să “oo fa perviissă 
"daci înainte a da în! “întregă: tâte actele ce mi 
se vorii "părea; că suntii: neapăratii în processulii 

“ naţională, pentru: nedreptatea cea mare ce ne-a 

făcută faptuitorii Regulamentului. : ei 

Nu scii cumii, pentru ce, şi chiămată de cine. 
a fosti” acea; vestită! “epitropiă: a monastirilori în: 

"“chinate ce. figuresă/ în ţârră de vă: dată cu. Re- 
— gulamentulii;: Cine a numit» o şi cine a: recufiosut-o; 
cine. a fosti: în “dreptii: să o “numâscăj! gi 'cine'a 
fosti” în drepti: să-o! “recunnbscă'?.! -Nici într ună 
“hrisovă ctitoricesci nu se 'vorbsce duă assemenea 
epitropiă; : şi nici ulă dată” aceste mohastiri tuchi- 

- mate: fii” care la câte:'0 monastire:: în: “parte din 
„muntele : Atos s6i: din: altă parte; mail: foșții îuchi- 
„matei împreună cominunitâții monăstirilorii grecesti, 
„ca'să aibă cuvintii acelle': “mhonastiri să se t- 
„mnâscă în communii. spre A“se. amesteca. împreună 
„la trebile tutuloră monastirilorii închinate. “Acestea 

4 

- Sau: închinată după timpuri câte una una: “la: câte



uă singură. monastiro! din acells locuri, cu con: 

diţiuni” espresse ca! mila: ce 'se va trămitte, 'saă! Di 
omaginea, din piss6sele cutărui sântă pămînteanii 

| „85 

Românii, cutărul sântii "Grecii, să fiă. numai pentru 
tămâia și făclia acellui sântii. în parte, iar nu să: 
se împarţă la toţi: sânţii greci din! cutare. “munte: 
tuitregi,. sai din cutare: $erră. Fiă: care: omagine: 

| vedemii“ că este condițională şi 'Suntii . obligaţiuni 
reciproce ; între cellii. ce dâ. şi cell ce: priimesce, 

şi nu se. potrivesc” cutare” obligăţiune între cutare! 

şi cutare. monastirej: cu celle:alte.: Cumi. dara: 
pututii face uă "communifate, sub titlu de comniuniia;: Ă 

„te a sdnteloră locuri care să orinduâscă uă epitropiă: | 
_spre: luarea. în totală a: tutuloră: monastiriloriă: TO=! 
- mănesci,. cari ati bine: voitii după: timpuri să - dea! 
câtezuă mică omagine la câte. una: din ăcelle'mona-: 

“stiri? “Acesti communisinii all sânţi lori gieci a 
„fostii nici uă dată prevăguti d de ctitorii: şi i dănuitorii. | 

3 monastiriloriă, n6stre.: NA ae E i 

 Epitropia acesta însă a , venită În ferza ro-, 
înânegeă, s'a; adrassatii 'd'a. “roptulă: către! pleni- . . 
putintele; generalii: Kisileft, . legiuitorulii 'Români-! 

“ori, şi acesta sa adressatii lă obştâssca! adunare; 
a: boiărilorii, care : “adunare: a: recunnoscat-6 of 
ciali: şi a numiti ''uă. commisiune. “din: “sinulă''ei,; : 
commisiunea. biserisescă, să: essamine . , drepturile... 
loră 'de proprietâte în: țerra 'nâstră şi să ajungă: 
la învoiri' contrarie. tutulorii testamenteloră. :i le! 
gatelorii cuvioşilorii: patrioți Români! "cari “negre-! | 

.



136 - | | 

“git, si ară f. dati mai 1 bine sufdetulii * râilori de 

_câtii să: consimţă ași da. ţârra.. străinilorii. : Pe de | 

“altă : parte: generalul | Kisilef, ca. unulii. ce părea 

“că nu.scie. cari, ari, fi pretânţiunile. sânţiloră pă-, 

“zinţă: greci, orindueste; pe generalul. N.: Mavros 

“şi: pe. secretarulii . de statii :B, „Stirbet! să intre în 

„Vorbire. ofifici6să cu aceşti: călugări, să appreţu-: 

iască pretenţiunile; lori. şi: să caute a veni la uă 

_ învoire: şi: a: pune, basile;, acestei: „învoiri,, până:să, 

nu încâpă âncă, Tacrârile- officiali alle commissiunel. 

"Numitele persâne : se. constituiră,, în. commissiune. 

“ straordinariă” din! partea. țârrei, în -temeiulii; offi= 

„ciului generâlului -Kisilefi, chiămară pe: eesarhii 

- greci în conferinţe . offici6se- de- mai multe. “şedin= 

ţe,: şi încheiâ:: unii '.processii. verbalii, pe. care "li: 

E trămiite: generalului Kisilefi cu: „acesti.  rapporti: 
e a i 

* înaltei scelenţei selle. “Domnul de plină mp | 
Di Di „ toiniziulă i preşeâine Kisuleff+ & E ii 

i Până 3 a “nui. începe: e commissiuhea:  piseri- 

câscă. alle adile,, lucrări, Esc.: “V 6stră; 'bine „voindă. , 
a, însărcina - pe sub ! iscăliţii, de. a. jutra în înce=. 
pătârele. euvîntâri, cu trămişil. sântelorii: locuri ca; 

să le dea. trebuincidsele. desluşiri asupra scopos-, 
>... sulut-cellui adevăratii. allă, stăpiniriă,; ŞI Să aşe=, . 
dez prin. obştâscă; învoire:, începuturile. obşteşti. ce: 
urmâsă; ase. lua. dreptii : temeiuri ; ipentru. punerea! 

a E în; bună orinduială a chivernisirii monastirilorii; ; ș



Sub semnaţi: Vaii: “grăbitii : a'se adună cu 

pomeniţii trămişi, şi a începe:cu orîndiielă ! icer- 

„cetarea arătatelorii - temeiuri; dar după; co. ati în- 

trebuințatii tâte : mijlâcele -de induplecare: pentru . 

scopossulii. însăreinârii lori, şi: după ce ai încer- . 

'catii .tâte chipurile de învoire. câte le-ai fostii prin 

„putință, subt “semnații. :eu 'mihnire se “vâdă- siliţi, - 

a 'adquce la cunnoscinţa, esec. vâstre că tâte silinţe- . 

„le “lorii aii răriassii gadarnice,: iasi 

| " wălăturatulii, jurnală, „pe care pătinţiă ec- 

| sarhi nail” voit să'lă iscălscă sub: “pricinuire de. 

“a. nu. greşi întru folossiulii sântelorii: locuri puin=  -. 
du' şi iscăliturile” la - ver-unii „act, va , dovedi ade-. E 

verulii arătăriloră mâstre. *i n iti 

„Către acesta pomenită sardele: va da se: | 
„văr desăvirşilă. încredințare de; neputinţa: în=.) 

„tru “care ne-amii vădută “spre a ne: “înţelege " cu 
trămișii, cari nici "de i cumii nu-se pătrandă de sfir- 

„ gitulă însărcinârilorii, 'c ca unil: ce nu, “privescă- ds 

câtii numai la interessii “materiali, . 
“pSingurulii: cuvânt de împotrivire" cu “caro. 

pururea sai slujită părinţii - eosarhi, este - că, 
monastirile suntă: averi alle. sânteloriă. “Jocuri, şică,. 

numai. “sâuţiai lori! ca nnii ce înfăţies6eă ' 'aceste - 
sânte Jocuri, poti face: cu monastirile ori ce voră' 
voi; neavândii să dea'sâmă la nimeni; şi că nu 

cunnoscă 'alte îndatoriri afară. dintr! acelea cari se. 
attingiă numâi de slujba 'bisericescă în” piserica | 
fă căria “monastiri. Di E Dar a , - 

x
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« „alui şi. subit a; lui „Slăpînire, şi, chivernissire, ellă 

i 

sI Îndeşertiă au: fostă: tâtă strădania subti is 
căliţilorii: d'a-le. arăta. că aceste sânte dşedâri nu 
Sail, făcutii: de! câtă numai. pentru unii. sfirşitii de 
folosii “obştescii ;. care ; acesta : sarii putea dovedi 

“forte lesne: de arti fi mijlocii: a se putea dobîndi 
“adevăratele ; bris6ve alle cellorii” Văntâiu giditori 
prin care. s'a întoemitii fiă care. din. aceste sânte - 

locașuri, îndatoririle: coprinse' în” aceste rise, 
întindânduse şi lu: dăniile eellorit-. mai. din urmă 

ctitori. i... i - 

si „Îndeşert ii sa siliti să “1 ărrate” adevătatuli 
„echipă cu care sântele locuri trebuie să înțellegă drep- 

| tulă de pr oprietate ce poti avea asupra! monastirilori i 

- cellorii închinate; câci părinţii Grăşi. neînduplecân- 
duse nic], la: dreptulii,:cuvintă,., nici, la.-fiinţa. ade- 

“v&rului,; ai stăruitii până însfirşitii a; socoti, aceste 
i monastiri. ca uăă lori, Gurată proprietate ş Şi. a scâte 
- dintr'acâstă părere a, sănţiei, loră:. tote, -urmârile 

câțe „neapărată : isvorâseii dintii însa. 

„Acesti cuvinții de proprietate, “des se va “cerceta 
cu “tâtă, cuvenita scumpătate,. se va vedea de către. 
“oricine, că averea unul pârticolarii, fiindă numai 

-pâte s?o întrebuinţese: după „Cumii va voi; .câci de 
o va chivernissi râu, se. vatămă. „numai; „pe sineşi; 
eri nu se pâte;. dice, assemenea şi, pentru, uă chi-- 
'novie, pentru , că. averile. ei se cuvinii atâtă parin-, 

„tiloră, cellorii de acumiă câtă şi celloră viitori, şi ocăr-. 
muirea lori trece din neamii în neamii. Biresce dar se; 

A
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înţelege că cei de acurii” părinţi nu potă întrebuința” 
- aceste “averi fără slobodenia. statului care" este fi: 

_resculii epitropii all n€muriloză cellorii 'viitâre ce - 
-..se: interes6să a nu, se dătăpăna şi mistui, de că-. 

tre neamurile” de. 'acumi, „averile .de care şi “elle 

vorii' fi în dr eptii: vrei uă dată a se. bucură. “Prin 

urmare; stăpînirea * 'este 'chiămată a apăra, a 

turile” eâmurilorii cellorii - „Sfiitre; işi “acesta”, 

nu. o“ pâte face : fără, numul "prin: dreptulă de a: 
priveghia” şi dea luacu “amănuntulii 's6ma asupră: 
“ocărmuirii averiloră - cari cu vreme; trebue 'să 

se. chivermissescă şi de câtre uriași! părinţilor de: . 
:acumii. ta tu 

ii mAcestea stintă: tiaproginrile, ce: “irită. â 
„se pune în “bună orănduială,! Şi Crăşi 'assemenea 

a trebuită să fă. Şi . “Seopossulii” sântelorii locuri 
cari prin! orănduirea părințilorii ecsarhi | aii voit - 

negreşitii ca prin « obştescă unire să ge aşege răndueli N: 

spre a sluji în viitorime: de.regule: nestrămutate E 
şi: destolnice de a' opri, ori 'ce: „felă. deea între- . 

 băinţare.”: e iat i ei 

n Cu tâte acestea -. „mică: “cuvintele. “celle des-, 
tolnice, ce li s'aii:  pussii: înainte, nici:  musadeaoa, | 

„ce,li sia făcută, cu gîndi: de: invoire,. nu: iai 

3 putut, 'adduce la: înduplecare; 1 pi arie 
suta dar, „de; ;vreme; ce'  părințiițeosarht fină 

de a luaîn băgare, de scmă folossurile ce ail: isvoriti. 

pentru averile rhonastiresei. din organicesculii regu-i 
lamentii; nu vocadia da ajutorii la cheltuelile statu-



d. 
“Tai în folossulii caiselori făcătâre de.bine,. potriviti | 
eucoprinderea . "pomenitilui: 'regulamentii organici 

„„întemeati întru... „î6te: pe: instrucțiile | ministeriului Ş 
“împărăteştei- Curți a Rosiei, de vreme ce printruă, . 
împismuire: pe: care: subt semnaţi nu 'Yoescii să : 
“o.bănuâscă pentru respectuilii ce aii către caracteru- 
-lă părinţilor eesarhi, aceştia' nu priimescii a seținea, 
n monastirile.. elis: îuchinate, așegâri. făcătâre de 

bine: potrivită cu duhulii hris6velorii cellorii d'ăntâiii 
N diditori ctitori, -alliă - cărera.. duhi nici de. cumă 

„se -.pâle... tăgădui, subt-însemnații socotescii 
E că. stăpînirea - este silită a face punere. la calle ca. 
pe: de uă. parte sântele locuri să, iea. veniturile. | 
monastirilorii ce le suntă: tichinate, după: pravilile 

„şi: iobiceiurile. „cellotii. „de mai: naintea regulamen- 
tului organici; ! iar pe. de: alta: să lasse, după t0tă 

. dreptatea pe s6ma! stătului prissosuli folosurilorii ce : 
ai isvorită! „pentru proprietate din nouele întocmiri. 
"tip Deaceeă până când acestă insemnătdriă, “prici- 
nă se va otari cu desăvîrşire, de neapărată trebuinţă 
ară fi a nu se rai dăbovi arenduirea moșielorii 

: monastiresei care: acâstă una. 'dată Sari 'cuveni 
să se facă, prin 'medatii;: spre'a'.se depărta rellele . 

- “ărmâri alle învoirilorii î în parte-ce suntii cu totulă vă- 
tămătâre cellorii adevărate interesati 2 alle sâuteloră 

„Locuri, „câci atiinci “numai potă. şi acestea cunnâsce 
"veniturile: celle: adevărate. alle monastiziloră, ase | folosi: de crescerea. acestori Venituri care se risi-: ei 

1



“Al 

pia până ac acumii: “improtivă ditoriceştilorit îitocinier 

și a se. împărtăşi de întregimea- drepturilorii lori 

iz  Btătshasodelnie RLaVPO, - 

oa , 

Dupe. acesti vapportă suntemii i datori a lăuda” 
simliementele 'ce'lii aii dictatii.: Întrebarea. este; nu. 

se putea să nu sedea de locă. audienţă, acestori: 
venetici ce „venă de pe. cea "altă lume să. re-. 

clame proprietâţi şi, drepturi în țârra: Romănescă?. . 
Vomii vedea procesșuli verbală allii acestori con-". 
ferinţe scrissii numai în” “franţogesce,- cu 'tâte : că 

Seorilarulă stalului B. Stirbei, : -, a i. 

lucrările” ofliciali, câtii-a ţinută vremelnica, oblă= „n 
duire- a generalului 'Kisileft se făccii în două limbi.” | 
La citirea acellui :processii verbală: ne vomnii. mira? 
de: unde venca cutesanta: acellorii călugări a'pre-: 
tinde .câa Go nici vă: “dată, nici. 'chiar. în timpul 
fanarioțiloră, nai - pretinsă. aceia “chiar pe, cari : 
ei Qiceaii că represintă, ci. ai 

Pe lângă rapportulii ce tirării se alătiră Şi, 
„acesti processii verbalii, fundulii immensuluii- do=:: 
 dosariii în care avemii să vedemii: atâtea perfidii - 
atâtea 'călcâri de autonomia" română: “şi. atâtea 'tră:. 

dâri'chiar, pe' cari numai greutatea ! a dauă sute” 
„mii de baionete străine pe “eră” şi numai pen - SE 

ru timpulă oceupaţuunei, le arii „mal putea scusa. 
re cum. De i eu 

Propunerile făcute călugărilor de comims=” | 
siunea; offici6să numită "de: Kisilef, surdă subit - |
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ta 

| „apparinţă de. dreptate, dar. Grea n'arii constata. chiar 

E aste propuneri. drepturile călugăirilorii greci; drep- 

turi ce -nu; le. ai. avutii: nică uă dată, la carl! nai 

LR cutesatii nici 'uă, "dată: să, pretindă: ?,-- — Noi ere- 
Ia „demii că commissiunea a, greșitii; credemii - însă 

- şi că” orl-ce ; propunere, ari „fi. făcut acea, com- 
i - _missiune, „mari - fi. de. „nică: uă: „val6re;, câci a. 

” fostă numită, illegaliceşte: şi a. lucrată subt greu- 
tatea. băionetelorii - străine . în materii proprii "de 

Ă căderea unul tribuală 'pămiînteanii,. Ca piessă is- . 
„torică ânsă, acesti processii verbală “ne este de 
“mare iriteressii: spre: a dovedi. starea, lucrurilor 
de atauci, şi cumii, grecii, aii căutatii să profi te 

- totă dauna de. slăbiciunea! nâstră. spre a ne, Vă 
„“tima moraliceşte, şi. materialicește ti 1 

  

E p. ate, a 
pu rr, paie iai : Pi 

"Greci, i aa 

  

” „i: îsi E : 

” ) „Representaţii: sântelort locuii,- trămişi a- 

e. , ie, 

„.»+ îcă, ca săse :adune; tate” uă. commissiune împreună 
"cu: membrii numiţi: pentru, acesții . sfirgită. de ob- 

ia 1 gtâsca- Adunare ;a "Valahiei, şi să. desbată "asupra 
. măssurelorii; celor. mai. „proprii - „Spre a ridica. 

a monăstirile “din.. ruina 10, şi a-le regula, „cărmui- 
„rea pe .nisce base. otărite, ati făcutii “cerere „Es: 
celenţiei Selle Preşedintelui plenipotenţiarii, „ca drep- 
turile lori: să, fiă menținute, ne atinse, i ca, Pesii 

A 

i Pizza verbală: alla. “conferuiţeloră între. 55. 
aa ai «general Mavros, și. „ Prancipele, Stirbei , Cu. călugării



Sea: să nu îngădiiiziscă a 'se “Ta. nise: are= va. dispo: 
- siţiuni contrarie :acellora -alle: fondatorilorii.: Pen- 
tru acesti sfirşitii, și până. a nw'şi' începe! conimis- 

siunea: lucrârile selle, Eos: Seă a. bine. voită:u în- a 

„sărcira la 16 Aprilie] pe dd::. Consilierul Statului 
Mavru,. şi pe 'Secretarulii Statuiui:: Stiibei, de“a... 

întră în contârinţe- preleminarie cu suşii: “Gigi € ec- 

sarhi. 'şi, după. ce 'Îi: se va! da tote. desluşiriie i 

necessarie despre: adevăratulii: scopi.. allă: guver-.. 
nului, avEndu” în. :vedere numai interessele mona- 
stirilor şi. alle sânteloră: locuiri, să se. “înţellegă: = i 

cn 'dinşii asupra :. -principielorii “generali. ce: suntă 
de. adoptatii 'cai base: alle: fegulamentulti 'biseri=.! 

* cescil.. ED aia pi LEI „tit ? Ma Baa imite 

î După mal multe, întrevederi, subt semnaţi 
Vai adunată :îni diua de 8 alle currentei la: Emi- 
menţia sa. Episcopulii. Betleemului! şi în urma, hal. 
“miiltoriă discuţiuni, :dd. Mavru şi: Stirbei. aiii pro: 
„pussii_disposiţiunile : următâre, + Gară: conformă ; cu 
spiritulii : fondatoriloră : şi cu: drepurile: Sântelorii 

„locuri arii putea, servi de base spre a regula, acestă 
“cestiune în; „chipul. coli: mai ;avântagiosii pentru 
aceste, aşegăminte: de bine facere, adică: ii. iii 

„î AfSe voră repara: bisritile. și. tâte; didirile, 
-ce: depîndii. de .dinsele : âsti-felă,: în! reâtii săise- 

ridice din ruina! în care; se afflă; şi W'acumii înainte: | 
„să se -ţiiă în state bună. după. cumii se icuvine: 
destinaţiunei! lori, i.e negrii nl d i 
9. Se: va. termina, cu ital, „de 16fă,: 

ST 4



Ka 

igtimienilorii uă parta din venitulă, :monastiriloriă 
respective: câtă -să; le: fă de. “ajunsi a: trăi” Con= . 

. . ! ! . " venabili. Tr ia 
nt Se. va determina assemenea  totalulii summe- 
Loriinecessarie :pentru. retribuţiunea preoţilori. şi . 
cellorii alţi amploiaţi. Spre acesti sfârșitii,, mo- 
_nastirile. sărace se voră suppune, subt diteoțiunea 
“ aceluiaşi igumenii all cellolii mai bogate şi cari 
sunţiii închinate, totii. la aceleaşi. locuri sânte.  , 
ua „Se. vă trămitte. pe'totă annulii la sântele 

“Locuri, “unde suntii închinate aceste - monastiri,; uă 
“ parte! din. venitulii lori;  conformii cu spiritulă . . 

A adevăratelorii. testamente alle fondatnriloriă, şi cu 
„celle ce sai urmată neîntrenimptii în acestă pri. 
vință...: ee în gel, 

“i 4 „Pentrit îndeplinirea disposiţiuniloră cellorit | 
sufletesti, alle. fondatoriloră,. fiâ-care monastire va, 

„“trebuisă întreţiiă. în interiorulă sâi unii: aşe-, 
gămîntă de bine facere, prec umi Tetragere: pentru Ia 

 Heputinoioșt, asillii. „Pentru enoroviţi Şi: alte a8-—. 
semenea,i:. :.: m 
Bi De Sti ocult: initulori: snimtaelori - ce. plată 

'monastirile în timpii. Gospodarilorii, «pentru deo- 
' gebite  aşedăminte ! şi subt; differite - numiri, se - voră: „mărgini de, acumă.. în. « “colo':a.: ajuta, cu uă. mică; parte - proporţionată - cu: veniturile fiă-căria - | monastiri: la. întreţinerea : “Unei case! centrale. aşe-: dată la Metropoliă, Şi destinată ă pentru agedaniin-! 

a i DNS i sa) ta E A. 

t 

d
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intele: de utilitate, publică, precum, seminare, ca- 

se de' milă, 'spitalulti! filantropiei şi. altele: iii; 
6. „Igumenii, ni. vorii putea .: contracta: îm= 

prumutâri, fâră ua n ecessitate constatată, şi fâră au- 

- torisaţiunea guvernului, Ah “ebuindă ca, otărîrea; dini. 
"14 augusti 1819 să:fiă. observâtă fâră' abatere: | 
„7, „Arendarea, moşieloră făcăria: monastiri 
-va fila uă -aceeaşi. 'epocă: şi totii pe: uni terinenii! 

„Contractele arendării voră fi: întărite "de Mi . | 
tropolitii şi: de: logofâtulă - trebilorit bisericescl..: 

| „Cu chipul” aâesta .clerulii va continua: a'.se 
bucura întru tote şi fâră nici uă: vătămare de; „ărep-. 

tarile şi immunițăţile sâlle. i ie i 
„Părinţii: ecsarhi, . cerândii. câte-vă dille a: se. 

i înţelege . între dinşii asupra 'disposiţiunilorii: pro: a 

N  pusse, au făcută, observaţiunile următâre; adică: 

_ măsupra art. 1. că: Cu tâte că. ruina: cea înve: 
derată: a moriastirilori provine numai din' timpulă de | 
„cinci: anni: câtă. le-a 'avută: sub stăpănire: ăiăţori:: 
tatea locală, dar, fiind: recunnoscută, ei: credii de: 
a lori datoriă, după drepturile, lorii. primitive. ca 

„stăpâni'ai acellorii monasri, ca” bisericele.-. şă sej. 

reparese, : și ca. -monastirile: să. se restaiirese pre-:. 

"câtii va cere trebuința- şi. proporționale cu: veni- 

tulă fiă-caria dintre elle... >. tat 
ȘI aşa” pentru monâstirile und m ară î: de 

câtii nisce reparațiuni mici de făcutii. să: se: puiă: 
E în Jicrare numai :'de : i câtă ș. iarit: pentru + âcel-: 

” lea: unde s'arii cere nisce clieltueli mari. ca; să;se 
. . - . , | : Bă . IN



a 
| ptă:adduce: în. stare :bună;! se “vorii! face repara: 
| țiunile: încetii '. înceţii ea "să. potă fi întreţinute, în 
„armăriu: bună stare. i: a 

p Asupra: art; acă: Determenaţiuaea “unei 
1efi pentru. iigumeni: şi. îngrijirea de 'restuli ve-: 
nituriloră se” cuvine. după: dreptii 'fiă-căruia - din 
“sântele. “locuri. de. cari. atîrnă : -monastirile, 'și se 
_Voră. regula: nuinai de: elle. după cumă Voril :80-: 

-- coti: mal: avantagiosii, : avândiă. „drepti: “busă ne- 
strămutată stricta observaţiune: a disposiţiuniloră 
fondatorilor. Si e n 

Asupra: art. 3, că: Scăgenăuse din. venitu-: 
E site. fiă-câria ' monastiri . totalul: cheltueliloră: ne- 

. Cessarie' și. xetribuţiunile: servitorilorii; pentru” ce -: 
să; “nu ;se trămitță : tutii. restulii: la locurile. sânte. 
unde: suntă. Iobiuațaj, „conformă cu: teștamentele 
fondatoriloră.?.. pă 
mi “;sAstipra” art. 4 că: Disposiţiunile: celie pie-/ 
tâse :alle:; fondatorilor . trebue să fiă. “îndeplinite 
îritocmai acolo unde. ai: prescrissii „ei înşile. Da-. 
că: înteaţiunea ; „testatorilorii, „este ca: să. se între-: 

“ţiiă aşedăminte :de: bine-facere aici: în. țerră, ue-. 
greșită c'aici. trebue. să se. îdeplinescă ; dar da 

că sântele locuri: suntu însărcinate a xessecuta, în. 
> interiorul loră aceste proiecte, de utilitate. pu-. 
„blică, fondândi acolo::şcâle, case de Creşcere pen- 
tru. copil: găsiți. şi altele,: pentru. ce. se fiă lipsite. 
de. tâte acestea! şi: într” ună . timpii 'cândă elle aă 
cea 'mai mare, e trebuință?.. ti pa Eta i i eu moi 

Sa
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 Asupiă: art: 5. că: Sa 16 dă. poriniasu in sii 
treba” dacă contribuțiunile imhpiusse înonastirilori 

în timpulă Domnilorii işi subt” differite- numiri e= . * 
rai legali, nefindă: conforme eu. “disposiţiunile fon-.. 
dătorilori:?: Pe lângă acâstea, fiindi-că: acelle 
contribuțiuni se impunea atunci, neputândă mo-* 
uastirile “să resiste. forței, trebue“ 6ie ptin regula” 

rea actuală! ai continua să “se':urmese :asuprăle - . . . 
contra: disposiţiunilorii. țastaientărie?: Răspunsul a 
făcutii la articolulii precedenti justifică pe deplină 
opiniunea loră. . i: ie a aaa e 

“Asupra: art. 6... că: Acestă articdlii este fon- 
dată pe "base  fârte legali. şi: trebue să fă "mănţi N 
muti şi observată în' t6tă. întinderea sea.    

i: “Asupra arti7. 'că:. ”Arendarea vânitărilorăt e 
„Bă-căria monastiri. la uă „epocă: şi totii pe: unii. ter- 

menii nu se:  împotrivesce inici “disposiţiuhilorii Dati 

fondatoriloră, nică ! "drepturiloră sântelorii locuri: 

"Câtii' pentrii' contractele - de arendare, aren= 

dășulă. pote să 'şi le întărâscă-ori de : cinei: ima -. 
plăceă; dar: igumenuilii fă-căria' moriastiri “nu tre *. 
bue să recunnâscă de .câtii; pe representantulii ce . E 
sântele' locuri respective vorii numi aici ca să ve- . : 
ghese la buva cârmuire a 'monastirilorii” 'suppusse i 

| juridicţiunei 'selle şi: "pentru a depărta'' ori-ce'felă ...* 
de: abusii.- Aşa: contractele de: arendare nu vori 

î: întărite: de: câti “de” 'vepresențanţii respectivi.” Şi - 

la 19 şi 23 Mai, subt “semnaţi: reuininduse 
în. commissiurie- 'şi ai reîriceputii conferitițele. DD. :
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 Mavru: şi Stirbei ai, înfăgişată pe scurtă că tră. 
„mitterea aici-a părinţilorii cesarhi n'a fostii moti-, 
vată ge. câtă: de trebuiuţa, urginte. de a stabili nis- 

i : ce: regule positive,. dictate de speriinţă, pentru â 
“ preintimpina | ori-ce abusi în viitorii, şi a garanta 

: ess6cuţiunea disposiţiunilorit testamentarie »precumă 
„*3i, mănţinerea” drepturilori. sânteloră. locuri;, priu 
urmare ori-ce. mijlocă propriii: a ajunge; la acesti 

“scopă şi .care nu's "arii împotrivi la nici una -din 
- disposiţiunile fondatoriloză,: Şi. prin. acesta: nici la 
„ 'competinţa - commissiunii bisericești, nu se va putea 
? înlătura. subt: pretestulii numai; că, nu se. coprin- 
de în: testamentele fondatorilor, : câci. altă. felă 

+ Qommissiuriea” bisericeâscă arii, fi fără nici uă țintă 
-.gi cu; totală nefolositâre, pentru că cei. d'ănteiii 

„ Tindaot, neputândă. prevedea. grellele . circum- 
„stanțe , ce ati 'cădută peste, acestă ţârră şi ai re- 

. dussă monastirile: la starea, cea mai de plinsii, fi- - 
ri „Tesce - că nu. erai în, stare a otări ce „trebue să 

-urmese, în nisce' împregiurâri- analoge ; cu natura 
: * râului ce nu puteaii cunnâsce şi, cu deosebitele a- 

busuri, „cari... aă, „ consumată ruina , monastirilori, “- „Dar ceea ce nu se va „putea. „pune în îndoială, şi 
ceea ce “este conformii cu. spiritulă' tutulorii acte- “oră testamentării, este -că- fondatorii. „cândii :aă giaiti monastirile şi, le aii, îngestrati cu bogăţie, - „ai avutii de :scopi a oferi -- „pietâţii. creştiniloriă . „nisce temple în : cari cellii: a totă puternicii. să fiă  adoratii în, 2 60tă, „Splendâreă 52 a: face: din, „monas- 

a
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Lo: 
A ac le. ; . _ 

dirt i atâtea, aședăminte de Bal 1e-facere,ș precum 
“siloz [. (copmunitâţi), de „Părinți, „asilit „pentru 

neputincioşi , Şi, iscăpătaţi, i „altele: a „Aşsizura, ie 
gumevilorii „piilOce, de esiștință, analoge;. pu dem- 

165 TI 25 

"i 

Puiidă 3110: 
se, Ța, sășirşi,, Prinț ini administrare, bine; înţellesă 

iata Seriei “lori: si în Birsitil, după ce 

a, „yeniturilorii „monpştiresei, a mai, sustii, d dispele: ehele. 
tueli, „indispensabili, să, se, trămitță, prișsosulii; la 
“sântele locuri unde suntii închinată monastirile 

- 
, Pai - ADRE,ArloȚeni, „eu acdsta, (isăjutoril să 

fie, „LirasA Stil, felia înlătu a diepositiu le cai con- tou Viata 

* Șlată, mai multă, acelea isbiinţeu şi. cari în,s sfir- Ul asi sic azi 

Si, nu o ofărasce, nisi apei, contribuțiunilorii.; nici 
Supa, mijldeelgrii și Bind acesti, ebieejii,.reser:? 99) Oua îs, Uu 

vată delil;eraţiunil vară pommisșiupei bisericesc], este 
Sa eumi, indireeți, n-aţi Yei, să, regulese nimicii, sati 2 iC 

să ase; a contiiua, aceleași desordini cu AO GU- a Îl UT cu 1% 

„int ţuconpider, sohimiestunea, pelesiaatieă, fâră 

Mică, mă missiune, ;; iti pr de oUlaninora sin 
- suta Î0, iun, tâte, aceste, ;dișeuţiuui Sa; 0» Ci dati 

„tărită următârele, disposiţiuni cari ati, fosții; adop- 
sai “tisă 

itate, de ţoți car, basele, „după pari i Să se rmese 
„Ancrârilg, gomissiuniă peclsiaștice,, „adică : su posi 

d diudzgumenii, aespectivi Yorib „repara, biseri- 
„cele “și, ttedidirile.. dupe, lingă dinsele în „câtă 
„Băile: idice, din,rpina:, În care afiă,1 Atel Fi” „e “ 

«nenastirle a gărori, reparaţiune, arizți mai uș6ră 
Sa va 

156 tou Antet, mumai, de ; cât a. 56; nepata; 
2 brau e 

. Di. , 

„ar, „Cât, „Pe 09 delle, „fear, cerea nișce pisi 
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eta ti Ebăliidi6ăe e “pentr rotiibiiiiuida preoţilor 
- e pre Şi Ei "ccloii alțr ai pldiăţi, Spre! “ăcoată [sfişiiţ mich: 

Ey 

iuiiientiitil itoniistirilorii! cellorit “map Dog pi. Cati 
zi ret TA Osijhiii Ei cniiiiA46% La acellea eași, sântă! “1ocură! file tusa 

Iu stw doiurig, “Îsi: “tntuilori: Simâleldril bei “teii 
(bi nah bniăitirile ii timpii Gospodariloti “pân: “degi i , 

istbite» dg6ăniinte? Şi 'Săbtdifteriie” Adăiimirr: fă 
care: monastire „se va mărgini, 6 kit îndte 
a iitrețiilea ma! Dintezioțulii * 56 Gl "tnii Vagegărnîntă “ae paie iar dunițizoqeii poi Sti ial ine: fâcăre. 

98901ofimisăiuilta bisticeacă “d doteitiină! peăti 
fiă-care.: :moiastinai! “relălio asi Ustdstâtu tal" 69%a avea 

TEGBiri Să /titreţiiă în intiorulii i 'S€uldupăla mijl6- | 18 nn: ia de cărtva dispune îi cale "E6u6 aha sij- 
rrţ zii! ipăbiotulă Îpntiu “mal multă 

tc, vtilitate “publică, Buia! prăpotțiânală” te ară 
tre 

i n iti on “ e A pir d”fiăl câtă a anni pefitii” filtiețitete: ca“ age» 
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” găntatulut ini întruliă +" monastirii. rob Acestă: Boisă 
DU vă! pitea 'refua nici: uăidată;tcândă î) Saru 

» Apropuris; dea aopriimi echivalentelei adestoriv suta 
imezir: Încurinareă acestora, âftără de dispossiţinniele ” 
" otărite mai susii, mănastirilo hu'volii fiisuppusăe'în- 

=. -viitorăolă? nic uită contribățitin i etisiţiune 
“Saicpovară lităpusă i monăstiriloiti! fiă) petru! în- - 

isilărenfigumenilorii,” fă “petru “altii: motiv tori- 
“Carei Do Bio Sid sua 5 9 oi inigui TUI asob 

-98B" După) de Se: vă terbiinay ptinititu edi, 

- estrare bine înţelldsă aehiluri ha i bisericesc: “i6te- 
i reheltililerpotienită săi 4 susii, : “Prissossiili MPa 
-trămitte la! sântole "locui? ide ! isuntii ățijejtinăte: 

| jimonastirilă,: 'Goinfoiiniii” în disposițiuhile, “fondată . 
” crilori 2 îi, o nu oile n Or iesti: Ia Na 10 

ostiji/Igumaeiiii fiii Von putea! contractă” ini 
“muturi, fâră tuia “ieccsitale “Cohstatată, 3 Şi târă 

 iiorisațiuneăuveriiulăr Și rana ie 
e moiiastircă iîncliinată, obseiândusă îni: toti 

. -trăgimeai sa” “otărtiez lQini 14 iugistu 1819. 
„bi: iGivArendaroă: 2 mioșiclăriii fă âriă Pindhiiaț în 
“seva “fate: toti ja ună tii pi ş şi totiige” “anu tă d. 
“miti, Bile Fgooz lroata în „Siro tra si in 
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on6re bărbaţilorii: ce iai: susținuto- contra - spri- , 

jinului ce da; pe fagiă; diplomaţia: rus6scă, călugă- 
rilorii greci. Acâstă părere ânsă a rămassii:- nu 
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annulti la „summa de lei 500 mii; pe lângă acesta . 
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niturilorii, . cari “până ! acumii '.se, risipescii şi se: 
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“ndăi. de: prăvilele cari i 'legiuisscră “drepturile: 'pro- prictâţii! moşielorti: înainte dei abestiă' regulamcutii, şi: Așa prissossulii! folossuriloră | proprietâţilorii: bise- Ticusci cd” se'! nascii din nouele șegănitaturi” inu 'potgi 
hici uă dată : a se: socoti pe "sema acestori : “moiia' 

„= Daci: com nrhissiunea,: suppusă "fiindă: porunci. ' 

vă sciinţele: ce se câri.! Nu! a! 'socolitii dusă de'a luă” " acâstă pricină ? sui” uă privire mai: “înaltă: cdci ; „nu 'pgte “ascunde”: “cine=vaii ua 'smţire cu “durere; vedenidii stârea' monăstrilorii ş &recesci, şi chivernis-: sirea averilor: oră” “lăsate! întruă “meorinduelă! şi 

alte ramiri € daliistrăţiun or s'aii! Addusă la” regulă” priu nou-i
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cle; legiuiri; şi cândii este: cuunoscutii: că” acestă! 
stare: este pricinuitâre; de“ mihnire' i. privitorilorii: 

şi de pagubă, simţitâre.: chiarii locuitorilor de josii,: 
dar pentru acesta sc arrată cu 'desluşire .tâtein rap-, 
portulă. şi jurnaluliă:;, de .la;::23., lunii 1833. No. 
1075 al, Sfatului, administrativ estraordinarib, i 

orâniduite din sânulii obşteştei! adunari asupra cel-; 
lori bisericesci : şi asupra se6lelorii : statului, : şi îu, 

rapportulă:; i: jurnalul: de. 1a:27.allii ;commissiti:, - 
„nei alcătuită. de”dd. ; Ștatschisovetnici şi de vel-. 
Togofâtulii : Barbu. Stirbei, care atunci; implivea 
ditoriele, postului, de, secretari -allă Statului. | 

(ai) Mitropoltulii; Grigorie.ii Skin) mi, aa în 
Episcopul Rimnicului,i Neoftă. pia 

o j Episeopuliă, Argeșului, Ilarion. . i > m zu. 
„Bpiscopulă. Budgtului, . „jChesarie: îmi tie 
Episcopul Stritonicbiei, Toanichia. Na 
Vorniculă” Alecsandru „Filipescu. N Sa 

“Vorniculi Aihalache Cornescui: «ii 
" Logotâtulă priciniloră bisericesci, B. 'Siirbel. 

„+ Logofâtulă Constantin Cantacosino.o:: . ii) + 
A „iaimani Nicolae, Filippeșea- | 

Li 
pa gi 

m
a
 

      

i unite) 

ţa i Ir o ur 

ina 1694 Tpowraarie, 22, No, 491.1. 

a e aa - ui, ni ji, Sti iata i 10 ” 

DER În păre. tărte: r6ă. cănumi ami putută, pro-; 
„cura iropportuli. sfatului. administrativi testraordi-| 
narii; din. annulă : 1833 cu No,. 1075 menționați i în, 

“acesti rapportii, $ care: «Prevumi se, Vede. trebue să; 

  

a
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fiă forte” interesantii:.. Spre. acestii sfirşită” mamă 
adressatii ila Ministeriulă Cultelori,:- derândii: simi? 
permittă a .Gerteta.. dossariele. acestei, cestiuni pre- 
cumii :şi:șie celle'trămisse aci dia Moldova, e ca să; 

polii merge în' paraleli: cu “publicarea. Iucrârilorii 
din ambele! “ţerri:; în acâstă: ':mare! “cestiune naţi- 
onală.: :Di generalii 'VI ădoianu, minisrrală. Culte-! 
oră, a arcătată t6tă Duba, voinţă,” şi a! dată: ordi: 
ne să. mi! se îicredinţese” aceste: dossarie;. 'lipse- 
 scii ânsă' tâte. 'din' biurourile Ministeriului.: Mi s'a: 
 dissii că until! “ridicate, atâtii. 'celle' dini. Moldovă 
câtă! şi! “celle;: de. la noi,: de- către: d. Boerescu: de... 
pe cândii cârmuia: acesti! Ministeriti.' Mia. dist 
că se vorii cere îndată: și mi: se:voră: trămitte ; 
dar încă. până. astădi. mă ni sati: trămissii. Nu 
 ascepti să găseseil! în: asto. dossărie' vre-uă: cores- 
„pondință de Gabinclii,” Speram însă 'că voii pu= 
„tea păsi “citatulă “rappor tă. ca” tinii 'actii officială 
ce urmâsă. neapăratii să, fă. în acele. dossaric, 

“Trei. anni. din: Domnia: lui” Alecsandru Voaă 
Ghica se “trecură: fâră. să se. mai”: mişce acestă 

” cestiune pe fagiă. “Călugării grâciji recunnoscuţi 
„pe tăcute de Ghica .ca proprietari absoluți ai.a 
„5-lea pârți' din i &rra' Romări6scă,: cu cepitropia loră 
organisată şi independinte, vrmai a arenda moşiele; 
a 'tăia. păduri;' a: vinde: lociiră,: a: schimba acare-" 

| tură, a. -embatica,! Mâră să întrebe pe! nimeni; ia". 
„piine: ia! 'sc6te: igumeni . fân s snirca: Mitropolitu 
Iu ârrei; a umili” intii ună Cuvintat: Stati civilă”
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şi” clericalii. Românii, resiimaţi pe uă;putere ocultă. 
Opposiţiunea boiârilorii începusse a se.face pe fagiă 
contra: lui Ghica, şi: obştâsca adunară găsi. ună 
puternicii mofivă în cestiunea monastiriloră.: închi- 
nate, ca să. discreditese;; „poi Ghica în fagia: na=. 

ţiunii. ; Greşi-vomii Gre de vomii publica, dou& trei 
acte -alle: Ubşteştii- Adunări. de atunci spre a arră-.. 

“ta. atâtii altitudinea acellei Adunări înaintea Dom- 

„nului câtii şi a: Domnului înaintea “Adunării; şi spre: 
a putea. ţinea mal bine : şiruli : acestei : afaceri? 

“ Sperămii” că nu: “Treci, peste: multe'alte acte de- 
'stuli de importanţi ca său; ostenescit ;prea multă. 
„pe cititori şi viă la. acestea:, ii - pati , 

'     

pi „1887, Tia 3 "o, au. 

Prea. fătţaie Dimine, 
r stă îi Ata tar, 

A „În. şedinţa a 22 a-din 24 alle: unei urm 

- târe făcenduse - propunere. „de către şese din mă- 
„. dulârile 'Obşteştei- Adunărei, ca să se facă! ru - 

„găciune Înălţimei, V6stre. de a, se face. punere la 
calle.spre a se: adduce.. la îndeplinire art. 363 din 
Regulamentii, Şi art, 14 diu. proieetulii organisâ-, 

rii, inonastirilorți, a 86. otări: “adică. partea, ce se. 

envine da după, Vechiulii drepti all ţâreă şi. 

allă, documeniurilorii monastirilorii închinate; sfin=, 

telorit: locaşiuri,, Şi priiminduse acestă, propunere, 
de, t6lă adunarea; Sa găsită, cu: .cajle: a: se. face, 

i 
. 7 

.
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rugăciune: Înălţime: Vstre de”a se -lua în Vă 
gârei de's6rhă,. acesta, . şi “a se. face , cuviinci6sa; 

„punere la. calle: ce se va găsi de cuviință spre 
îrideplinireai pomenitei legiuiri, fiingii că Ubstesca - 

- Adunare adăstâudă. în::cursă - de ş6se anni lucra=' 
jea acesta, după tote imijl6cele. ce s'aii -făcutii âucă:, 
nu: se vede ispravă! potrivită cu drepturile aces=. 

tul Principat. ec :are şi asupra monastirilori în-' 
- chinate la:sfintel6.: locaşiuri, . Secretaria adunării 
nu lipsese6:'a; 'Suppune * plecati acesta la buna 

„voinţă şi chibsuirea' Înălțimei Vostre.« 
i 'Presidentulii : Obşteştii Adunări” Neofită Rimnicu; 
“ Secretari : Manolache Bălianu. * - . i iu 

„+ Secretarii Grigorie Grădistenu... 
: AU iii Da 

  

Noi Alecsandru ete. ste. ete. EI 
i pi Ma - A , Si : . ai 

“Cinstită: Ghizii Obylașei mii. - ge | eh 

Le Vagenaii zapporiuua: de ia. 3: alle cutgăte- 
rei lini No 114. ce” ni sa “înfășiăşatii subt is- 
călitura ! Preşediniclui şi a secretariei. Cinstitei 
Obş şteşti „Adunâri, prii' care! ni se arată punerea; 
la” cale; co! Sati chibsriitii a''se face. de 'a'isc-ad-' 

„dice la fiidoplinite” articlulă 363 'ain' orauicos=” 
culă! regulament, - şi art. 14 'din. proiectulăi ot! ci 

"giisării monaştirilori a. 's0 otări adică partcă ct!
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se” “cuvine “ca: să “deă din veuitulii „monastitilori 

nclinate ia “sfintele - Jocuri, la care: “răspunde mii 
“că înti” acestă pricină 's'aii făcută: îndestule miȘ= 
câri. “din partea 'stăpiuirii, atât at! îiainto- “câți! 

„Şi! în: Domniă,i "dar mijlocescii' împotriviri div par- 
“tea chiriarhiceşeiloră 'Iocuri ceai: rădicată: pri= 
“goniui; cărora nu Sai datii. âncă sfirșitii, cu tâte' 
acestea şi: pe temeiulii. “acestui râpportii sc vai 

- face: urmare, e -. n i îi i | 
Di Pati în No 354, 1837 zale 18, : 

i, i a „Prea. natțate Dome. ea 
pe rai Tai | 

„Cu. tdic. că: înălținiea Vostră! ai bitio-voită 

să împărtășiţi Obştâsca.. Adunare ! cu “respunsit : 
sub No. 354 din, Icatuli 1837 Tali "18 la - 'ru- 
-găciunea cc Sati. fosti ficutii priu “rapportulii A- 

- dunârii de sub” No. ia dintracelli leatii ; „dar 

_fiindă că până acumii nu s'a. priimitii nici uă sei- -: 
inţă într” acesta: spre: : hidestulare pentru punerea 

- în lucrare a art. 363 din organicesculii regula- 
“mentii: şi. art. 14: din: proiectulii: organisârii» mo- 

nastirilorii, use otări: adică partea ce se cuvine 
după: vechiul: drepti ali: țârrei-'şi' allii' *docu= 

menteloriă : diditoriloriă: “moriastirilorii închinate câ= 

tre -stintele : locaşuri, ::de aceea - “Adunarea . carăşi”. 

„-plecatii! r6gă”. pe! Înălţimaa: Vâstră 'ca. după 'drep-! 

“turile ce:aveţi:::d'a!- legiuni”: 'slobodii cu Obştâsca: 

Adunare în „administraţiunea ! Principatului, să bi-
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ne-voiţi, a otări; cele „de' cuviință şi într acâstă 

“pricină casă. se.  cunnâscă şi chipulă contribuirii 
spre, îndeplinirea: glăsuirii: regulamentului, potri=" - 
vitii. cu drepturile .ce:are „ţârra .şi așupra monas- , : 
tiriloră; închinate, către. sfintele: I6cașuri, mai „vâr- - 

„tosii. că, mai: rEmassi ; multă vreme. a s6. împlini 

dece „ani de Ia înfiirițarea, regulamentului, cândii... 

pâle 'chiriarhii monastirilori, să socotescă. ca ună 
dreptii lăssarea, în nelucrare a drepturiloră, Weclil. . . 

| și legiuite, prin; susii „dissele; articole ; după care 
şi secretăria “Adunării- nu lipsesce a - suppune a- : 
ceste chibsuirii în“ cuiinoscința Înălțimii Vâstre. 

| Preşedintele Obșteștii Auunări Neofitiă Râmnicu. 
i „Sceretorii: Grigorie Grădistenu., „i: pr, 

Secretari. Manoil Bălianu. ș; --, -. 

  

mp ii , ti EI 
pg ! „Ajătoni, Costantin 'Faca., a SA aci N 

E * 1dein Ni colac Isvoranu, i N a 
m. pia ti 

  

"tt ilie îi ti 

* Ainulă 18481 unii ee 

  

oja i: îi: îi. Nu ti 

Nor Ateesanuru n. Ghica vv. ete. ete. | 
1. .. ? i . i pe e , peur E Asie ii Pata, ; „i iat iri 

e iCăire, instita obicinit Obitieă Adunare: „. 

< pei și pă . i : 

r-u;ăeupia rapportulut. de! la 1 Tun. 1838, cu No: | 
95. ce.ni':B'a: înfăciăşatii sublii: iscăliturile “preșe-.... 
diritelui, şi.a sevretariei acei cinstite adunâri, pen. 
tru „addugerea : la: îndeplinire. a:art,: 863. diu or-, . 

 ganicesdiuliiui regulamentii:: şi anume. "pentru a.se: 
gtări: patteai din „voiiiturile” "monastirilorii închina: 

NEI
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te ce se. va: a: putea! da: în casele statulu peniru | 
fapte de faceri de :bine,: adunarea se. * încunnos: 

. ciinţesă că.Noii nici uă dată” nu ami: perduții, din E 
: vedere” acestă însemnată pricină, că 'şi de: acumii 

- Înainte vomil! “lucra 'calle 'de. cuviinţă şi vomniii ad: 
_" duce''totii : Mannă: la cunnosciiiţă! Aduiâriă resul-l 

„tatulăi: acestori! Iuerâri, dar: “până atiincea! “suni 

temă siliți să ne mărginimii la: celle: pentru: cari, 

ami! încunnoseiințatii pe cinstită Adunăre! în! ân2 

nulă trecuti prin officiulii : nostru cu! "No: 51 ii 
"Arriulă 1888, Aug. “31, No. Gap.    

it ta m cp tă pă i Zn . ă 

ii _ „Prea Înălale Denmna, te le 

iii i i i „ti „i 

;„Obştesca Adunare cu suppuritre. ati primit | 
| ofictulă- Îuălţimei. Vâstre: sub: “No; 645 'copringă- 
“torii că şi mai nainte nu “aţi: :perdutii. din“ vedere 
“înseiiata pricină în art, 14 din! proiegtulă 0r> 
iganisârit”: imoiastirilori șipe viitorimme, potrivită. 

cu. rapportulii 'Adunârii “do:sub "No: 95 din: lea- 

„talia 1838, veţi. mijloci adducânăii” “toi 'dWauna 

„întra ei” cainoscință, 'râsultatulii aceşter- lucrâri, 

"După dare” "obştesca' "Adunare: atâtii po! toiul 

gusti pomenitului articlu,: câtii şi: pe: all art 57: 

123 și all :6- lea; din art. "67 din: Grgaices- 
“culii “regulament! intrândii * în: : adinică!! chistire, 

cu. tie că este > plină de încredințare în bildăi vo- 
: za i E 7 IDE Ea
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înţă a Înălţime -Vostre,: dar, aii.'găsită „le cuvi- 
“ înță sivai; facă de. isnovă, plecată arrătare, 
"4, ; Prea, înălțate Dâmne, “Inălţimea. vâstră cun= 
nGsceţi forte bine. că la înființarea rogulamen; 

„tului pentru adaossuli drepturiloră, proprietaricesci 
t6tă nobleţa proprietariloră,, după -periodulii. 14-lea - 
din.art. 64 alui organiceseului „regulamentii (affară 

| din monastiri) a. jertfta feluri de drepturi. Aceste 
drepturi fâră a-le avea şi, monasțirile, şi fâră a putea 
gice că aii contiibuită în . lucrarea „binelui. de atunci. 
cu cea mai mică jertfă, se bucură astădi de asseme- 
nea folossuri, adică cu desluşire do adaossulii tolos- 
sitoră allă drepturilor proprietaricesci, către aceste 
înălfimea vostră aveţi deplină sciinţă că escelenţia. 
sa fostul deplină “ împuternicită președinte ge- 
neralulă, Kiseleff prin ofâciulă,: cu „No: 11259 -din 
Ioatulii, 1831;Martie 23 adresată, către escelcuţia 
sa. fostulii, vice-președinte, allij „estaordinarei Adi- nâri” de revisiune,  arrată termenul: annului cândă. 

-rmâsă a intra. şi. monastirile . josă „închinate “în 
regulata pe fiă care. anni; contribuire, 'adăogândii 
a,uţlice în perioduli, acestui, offică adică:, , pi iii Proiectul, ce va. alcătui, acestă. commissi- 
„une, otărită a se pune în lucrare. socotinduse . de pla, 23 Decembre 1832 epocă a săvirșiriă contri-. mbuirilorii, ce. se-. vorii: întocmi pe annulti „curgă= „piOm: pentru, arendarea. averilorii, monasciresci, şi „nErăşi,, iti re ae Si . 

Se pa) n Câtre acestea „indă “că după organicesculii 

1:
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: „tegiilamentii : budgetulii venitiirilorăt- statului; ina. 
„semn6să.: nui artioclii:: : atingătorii, de: adaossulii 

punc pârți din: veniturile „monastiresci, cătăţimea 
acestei summe seva ofări (cu appropricre: de a- 

„devârii) pentru ! 'annuli cargătorii, potriviti” cu:a 
„cea summă ce .commissiuncă :va otări că. ară fi 
„urmatii să. se verse: pe fii: care. annă “În : case- 

să Statului... cdti, II pi mp 

- “Care, “dai: desluşită ințellegoe că nu mai 
putea: mijloci . nici”: întărgiere'.nicl iizăticnirea: “ce. 

“Săi sufferită la r&spunderea: prescrisselorii îndato- . 

riri alle imonastirilorii josii închinate;.i: vi... ni 
Dar fiindă > că: peste: aceste săiătâse: dep 
tari şi otărîri; âncă:până: acumii. nu! Sai: pussii 
în lucrare. art. 14 allă: proiectului. organisârii mo. 

nastirilorii, pe câtii privesce numai: la: monâstiri- 
le josii închinate; Obştâsca Adunare. socotegce de 

neapărat'a sa” datorie:â ruga cu: 'Stippunere, po : 
Înălţimea “v6stră să bine voiţi a” serie ude: 86 . 

- cuvine şi:a mijloci spre a se: 'adduce la! îndepli- 
nire acestea, îi: i iii îi tute 

"1839 Deceribre 21. “No: "73, 
“ Presidentulii Obştoster Adunări ea Rt 

„ Seeretară Grigorie . frăiiptoanulă. 
„Secretari ler escu... Pa 

| - -Ajutoră E: Faca.? Ca ae n 
„Adem N. G. Isooranu;. N iai 

  

“Pentru: că i ţinta mea, în. acesti “articol au 

este ca'să arrâtiii câte relle ' Sati commissii în a.
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câstă, cestiune naţională şi să, denunţii. „pe , motorii 
- acellorii relle, de. aceea. trecii înaiute,; lăssândi la 
uă: parte. multe. documente: pe cari::le :voiii aședa - 

la fine. ca .piesse justificative.:: Ce :potii gice-aci 
“în :ptiţine ; cuvinte este” că domnia “Ghicilorii, ca- - 

:re veni îndată după plomulgarea regulamentului, 
| chiar contra - acestui 'regulamentii, fu, unii .de- 

ali în care se împlelici şi se comproinisse din 
ce,în. ce. mai: multii actstă cestiune. Ghicii recun- 

noscură, cumii ami: dissă, 'epitropia g grecâsci, ofii- 

ci6să numai până, aci.şi: sprijinită : numai pe. sub 
mână de “diplomaţia 'vusescă care: deveni -uă pu- 3 

tere; unii. statii - parasită,-. dar; :0T ganisatii,. care'și 

întinse jurisdicțiunea sa, în jurisdicţiunea. română, 
bravândă: „administraţiunea; naţională: civilă “şi. ele- - - 
ricală, bravândii tronul Domnului Românii şi sca- 

_ unul. arhispiscopalii all țercă. pai 
„Vomii: curma cu Iuerârile, oficial căci. 1'aci 

binete.; ECE a a die ac. 
ce . IRI e EEE ij „! 
aa pia a ' Ei 

, 

Nae a 

  

mană a i 

Sa stadiămi dar acestă afăteie i îi cariera să 
: diplomatică; săstudi6mii” cestinnea cea: mare, ces- 
tiunea cata toti dauna vitală, toții dauna, „uriaştă în
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fatalicesce pe toti aănulă: 'să  sinulgă numai țâtrei de 
dincoace! de:; Milcovii :câte:30,000,000:rânjindă cu ..- 
dispreţ: autononiiei 'n6stre. rănită şi interesse lorii 
nostre detotii feluli. Să studiâmii acesti pigmei, de: 
veniti Leviatană, prini pristia prin Care ne: obligă 6- 

"imenii Străinului să ne uitâmii la dinsulii; să studiâmi, 
„în :lucrârile : “diplomatice; cestiunea Emionastiriloră 
închinate; pe are gospodarii: “regulamentului; bo- 
iăril cet la. putere”:.de“la. aparițiunea. lui':şi. până 
astăgi, :şi: 'cavaleiiele lorii:ai: complicat'o' atâta- în 
icâtă : astăgi : prin. „diplomâţiă, -prin formele: şi pro 
“eedurile .prescriase. de - dînsa,: este cu neputinţă: 
se: mai -resolve;“iSă '-atudiâmă'.. -acâstă -"  cestiunie 
“ce devine: din:di în. di mat: împuit6re; prin: “ideia. 
de: ;economiă: n ce, -zepresiută; 'cestiunea - "pentru 
care. numai + ună” :guvernămintă ! ipatrioticii;:! pe... 
allă cărui. peptă să. nu: se fi: ivădutii. nici:uă! da 
“tă “ună semni :de..vindere.ila.- străinii, tund semnă 
d6. trădare ca interesseloiii naționali; numai: uni gi- 
“Vernămînă :yirginii de veninulă diplomaţiei: rusesci 
:şi uă cameră patjonule eşită din mătea: pur ă a națiuni, 
prin vig6rea- undi legi electorale; vorii putea-o resol- 

"ive. O repetii: acestă. cesiiune interessesă, pe totii lu- 
;cuitorulii. Romăniet ; pe: decoratulii amăgită ca. şi | 
-pe: :nedecoratulii - 'asvpritei; pe. 'omulii privilegiului 
ca: şi.pe. “omiulă. laboarei;: pe boiări, pe neguţătorii, 
:pe„ meseriaşi, pe: plugarii, pe săracă şi: peavuti, 
-pe. prepietari. şi pe ” proletară. i “Este: vorba.de . 
:30, 000 „000. se : ne. fură călugării „greăi pe. toti | 

rc,
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aunulii de, dineâce.. de'Milcocă numai; :în virtutea 

“unei. minciuni: 'a diplomaţiei Tusesci, în; Oriente. :pe 

„- ;eare).o şioptescii: : agenţii. Rusisi: ula- urechia:: cel- 

„. loră, decoraţi de Russia,! aceştia? şi-o şioptescii în-. 
„rtre .dînşii,: apoi “'slugilori: lori, apoi.icellorii..:ce 

+ le vinăi:; «gură-cască. Duminica, încravataţi ii cu. 
mâtnele; puică în. mănuși- albe,;:săi le: eră: slujbe, 
"și-astu-feli giopta mineiunei rusesci se întinde -pe 
tâtă “țerră şi:face şi pecellii mai: agerii : „cugetătoră 

să, „eredă “acestă; cestiune că iestei:neabordabilă.; 
„oz. De şi: în articolulii: din, urmă: ami. :gissă: că 

„Surmii:publicarea.: âsteloră ofăciali;-spre a începe. 

„Publicarea: inemorielorii- de cabinete. şi . a:: cores- 
pondinței: sperete, dar: pentru că, în spaţiului: 'deişese 
luni-de cândă. amă încetatii, cu publicareaiacestorii 
articole „Şi mal vîrtosă. în călătoria ce-am făcută 

în! „Vara „acesta, „pe: la monastiri, ami găsitii: „multe . 

“acte ofăciali: în. cestiunea !monastirilorii; închinate 

din ;naintea; regulamentului :; Şi: chiară din: 'secolă- 
le trecule;: reservă :pe .celle; mai. vechie ; ispre..“ale 
„aşeda.:la: Hoculă lori: cândi-voii: 'publica.. lucrarea 
mea; : generală : asupra + *monagtirilorăi ; na: mă poti 

| opricânsă;de- a. trece:aci - două hacte; iofliciali.în 
* „acestă, 'cestiune;tdin.; “timpul: ui; Grigorie: Vodă 

! iGhiea;i cregonăli "acestei acte',de- natură -a: lumina 
„cestiunea şi:a dovedi'că:ori câtă de! 'slabi: ati fostii ” 
„Domnii; dinaintea: regulamentulai, totii i aii-i-avută 
mă atlitudine, mai: „demnă, -atâtii, în priviuţa suvera- 
mităţii, interidro; a. ferrei câtă şi în fagia, străinului
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„afară: din ţerră.:. Eaca .uă: anafora a; veliţiloră 
„boiărt:din annulă: 1822,subt. Domnia lui Grigorie | 
Vodă, Ghica, în 'care, va: vedea, cine "va: "voi să 

se: uite bine;; multe; lucruri: interesanţi. i 
pe a 

IE R „Prea: ale Domney. a 

i EI Pi 

„După Tumindsă porunca . Mariei “Paile ce 

ae 
Li 

ie dati la. iahaforaoa. d-lui vel. Vistieru ca că... 
«ehibșuimb cu: ce. mijlocii. se. pâte plăti ;ţârra de 
Sarcină ; :datorieloră | subt cari. este: cadută . şi -să 
“-arrătâmii prin. anafora; ne-amii . adunată cu toții 

aici “Ia Domnesca Curte : în mai multe, rînduri, 

„unde arrătându- -ni-se de. la vistiăriă psrilipgissă, şi 
Vădânăă că summa datorielorii este tal. 3,312; 384 -. 
„bani 78, lângă. care; adăogânduse . şi datoriele poș- 
iilor i i “dobinda banilor; pâte-să se. adune ca ;la - 
„patru, milli6ne, âmiă, remassi mărmuriţi, “şi la uă 

;nemărginită întristare pentri uuă assemenea sarcină 

cenusa mal. pomenită. altă dată gă-: fă, „era | 
„atâta sammă,. de bani, datâre, şi mai virtosăi. acuma 
„cândă se: află. în; cea; mai prâstă stare- “vrednică N 

"dei jale; pentiu care dupe; totii, felulii de cliibsuiri 
ee.amă: făcutii; . alte taijl6ce mai. enviinci6se n 'amă 

putută: găsi spre, plăta. acestorii” datorii, de, câtă. 
" „acestea, 'ce: le. arrătâmii Mărie 'Talle, mai, “josă,. a- 

dică: „Luudele birnice, nmurile, posteln: cet, mailii | 
brăslașii, Slujitorii, xuptaşii şi cumpănaşii întru ni-. - 
„mică să nu se supere Ia plata acestoriă datorii, fiindă 
ÎN . , Rae N RIN , pi



. 

| “94 
. 

“cu toiul dărăpănaţi dia: pricina răsvritirei. Tar noi, 
„t6tă. tagma bosărâscă,! cu: tote « că avemil: priilegiia 

“din! “ăila pre a: milostivului: nostru împăratii,! "ca 
'scuteluicii.- Şi: “posluşnicii : :să. nu'se 'supere : la nici - 

„mă “dajdiă şi angara, ci să fiă de: tote . acestea 
„apăraţi, și cu: tâte ică: ami": cercată: şi “noi mari 

a „pagube şi nenumărate: prăpădenii în trecuta răs- 
“xrătire, icare în mulţi! anni au le putemi: îndrepta 

'a'si veni: în “staret cate: ati fostă, dar după” cumii 
“și la alte! pâsoufi “alle ţerroi ami,  jeitfită averile 
udatre | sjite- “ajiitor uliă ci ca! iisc€ credinci6se: tăcle 
“ale j pie a piitirhicii! îbpărăţii care doreseăi af totu 
*Văuna (fară! întru îitreginiea. să; Taşia şa ciinii 

“priimitoii să: tajutămă ţerrai Spre: uşurarea, - aceştăi 
pe 

"grenități cu” “tăleră cinici: "sute de- mii „de. la scuite= 
| uici: şi! 'posluşnicii Hogtriă cei aveniii “în” Îuerulii 
“şi. poslușniciu: casclorii.: îdatre, tespungâuidu! fă 
“Gere scutelnicii-: po tal "două “geci : “git! fieşi "Cate 
“posluşnicit po ti. lose; iși: vomit! despiigubi noi 
ds) acdstă respividore, bezi: ai: vâduvelorii sărace. 

: "Să: "Se/'st0ță' și unii ajutorii la: dicimăritii; vinăricii, 
"şi: “0eriti” pe "viitorulăi uiti! "1823; “cu răspunderea 
“cea, “obieinuiță! “baz plată, ce 'ăre: a: se lua la aceste. 
“ter hisiietiiri ” pe “s6ma:: vistieriei ; însă, 'Geritulii 
“să se! 'scâță! la aprilie ăntâiii at: leatii 1832! “nu- 
ae într "acel! anii, Şapoi să rămâie 'a se “scâte 
iarăşi la: "Septeribre:: ot; 'leată 1824, fără . dă altii 

, adossti prdouiniăi” Sai Scossii și “până 'acumii; “iar 
"dicimăritălii i vinăriciuli “di preună! cu. “milele”
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: monastiresci: să se”, Seâţă, a. vremea lori; Şi; i Anqă, 
că acestea, nu. suntii. de: ajunsi. spre, plata, datorie-, 

loră,. amii socotitii . șă năguimi, „a cere. „ajutorii, 
şi “96 la sântele.monastiri,. cu tâte. că, nu, se. 
cuvine ;8ă.le,- supărâmi fiindi,, „locaşiuri, ; șânte şi 
închinăciuni: alle legii nâstre;, şi: “avândă, privilegii; 

de -apărare:ca şi .țagma botărtscă, dar: nevoia ne. 
silesce : să alergâtaii. Și la. „ajutorulă,, maicci: n6stre, 

sântei biserici ; şi: găsimii cu':calle.ca, să, se dea. 
şi:veniturile, lorii.din- duoi: anni, tot în plata, "da. -, 
torielorii,: adică, tâte acareturile,; sântei; „Mitropolii, 
i, a, câte; „trele. cpiscopiele:; și a tutulorii Monar, 

ij 

  

ispitalur, e cuimii  Căldăraşanii, Cernea, Tigăneştii, 

Poiana; Mărului, sântulă Panteleimon,: „Colțea ; şii. 

“spitalulii; iubirii: de 6meni cu, două; „monastiri: ce,. 
suntii “închinate: la aesstii “spitală) să se vângă în, 
arendă pe duci” ânni,: oră tâte „la unii. mişteriii, 
de..se .va „găsi, saii ala mai mulți: muşterii;, dar, 

- năstayuicii: şi: epitropii. ce,se voră. orindui. ide. la 
monastiri. să nui fiă lipșiţi,-. ca-.să,. pârte grija, “de, : 

slujbele 'sânteloră biserici. a Ny neclintite, i. .din: 
lucrurile: mouăstiresci: ce „se, vorii; lăsa. pe s6ma, 

“lori, dândulise -şi, frebuineidaa, cheltuială de. „peste, 
anni a bisericilor, ia lori: și a altorii  posluşnicei 

i preoții . ce Yori,. A „beebnincioşi a Monăstir., | 
| „Banii aceştia + 'ce, dicemiă.a 'se lua: de dă, Sell: 

telnici i .posluşnici,. din husmeturi, i. i din. pareuda 
acareturilori Mitropoliei i a Episcopieloiă: să a.



s6' 
monastiriloră, să se numere: ia 'casa de, trei boiări. 
ce este să. se 'orînduiască la: sântă Mitropolie îm=: 
preună cu: venitulă' Mitropoliei, cade acolo să! 

„Re > dea în plata datorielorii ț6rrei. - Di Să 
| | „Catei acareturi -monastitesci 'votă: fi. date 
în arendă de: câtre- năstavnicii şi epitropiă: mona-! 
stiriloră să se iea' de: subt stăpânirea: acellora, şi 
să 86 dea în - arsiidă” acumă: de isndvă pentru măi. 
susii 'numita trebuinţă, şi arendaşii aceia să, [iă: 
adăstători până; la' împlinirea 'de: duoi: anni,! plă-. 
tindulise până ' atunci“ dobândă prăvilnică la banit: 
'c6''vori fi: Avndu: daţi: moiastirilorii”: pe arendi: 

. Şi, de la duoi ! anni înainte! să între “în stăpânire, 
Să a reditorilorii” ce voră! fi: avândă să 'iea dei 

la monastiri; săli” se “plătâscă - dobinda banilor: 
de 'la::casă iarăși 'ptavilnică:'pe aceşti - “duoi anni. 

. „Acestea suntii: plecatele . n6stre - chibsiuiri ce ami: 
putută: facei: şi, deosebitii: ne rugâruă ca să .bi- 

“nă voesei Măria 'Pa a arăta, şi. către: prea Înat=; | 
tulă - Devleti prâsta: stare: şi ticăloşia în care: se! 

"afflă; terra, spre a privi: cu ochiulă : milostivirii. 
„asupra ei şi: a'-0. mângiia ori. cumii îlă-. va nă- 
stăvi: Duianegeii, cumă şi din partea: Măriei' Talle: 
rămâne dupe cum te. vei îndurat * it ia pi ţii pp 

Galaction: Rimnicu. NEA A "Const, Areâşiu. E 
Barbu Văcărescu, ” a Dimit! Racoviţă, 

“ Constantin” Dudescu, * a Const, Filippescu,:: 
NI “Golescu vornicu: ti „i „Scarlat Ghica. i, 

   

   

Ş ii a ti 
_ : oi



„Stef. Băleanu logof.: îi ia A Mihail, Ghica; PI 
„Nestor Cost, Rasti., loan  Pălcoianu, N 

, "di Raba gigel E 

AI: “Creţulescu "Aga: n: Dim. Bipăsol,. + 

li e rii 822; 'Decembre Gaito ru 
zu i bio: bi iii lia faplic. tin 

too i 
“Dia, Rila” “Hatiiăn, « 

ip    

      

ui Ami mar spussii'îi “axticălels: trecute: că ve? 
nitulii: întregii allii tutulorii: monastirilorii: închi=" 

 nate:'şi::; neînchinate. Pai luatiit: pe duoi:aniii:"de” 

către: Grigorie! Vodă!:Ghica:spre a! plăti cu 'dîn=: 
sulii: datoriele' ț6rrei;::: Ami! spussii că'eălugăriii 

greci. “goniţi din: ţerră: de:iacestii; :Domiitip:de':şi ! 

nu: cu urgiaicu 'car6.'aii ifostii i goniţi» de Mateiu: 

„ Bassaraba, aă. alergatit: la Russia câ:săcâră a 
. juitori.::: ăi “Diplomaţia: 'câbinetului pisi a: „profitatti» 

„de'acesta: +spre'ă dobândi vardârea; şi zelulii: 

acestori: nemulţumiţi, uă :dosă: şi: maiii mare det: 
- forgiă Ja „propaganda: panslavistă în orientii, 'Şitao 

începutii să'creese nă cestiuve: "prin! “sprijinulii cei 

a-.datii! acestori: călugări, ? Negreşilă'că:urmâsă) 
sâ:se 'fi. 'datii;uă''ordine' la Constantniopole carei! 

„ordine să''se: transformei: în firmani;' care! firmanii | 

să: ajuugă în : ţerză: nu: preajitârgiit iduipă: massa=,t' 
erălii:. commissi: 'ăcii:de; Turci: şi carei firmanii! | 
sprijiniti. de consulul: musculii; să pptovâ6e.r uăn 
altă ! poruncă: domnestă î “câtre veliţii. boiări ase. 
aduna în Divan din: care Divanii 'să.: 6sșă ana= 

foraoa suirmătre : ii :     
a 0Ţ, ei pp a 
Ptr. aa Ea 

"u ii za, sro 5 sd a
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„Prea. Tnătată” Deniie, anti 
e ro : AI . RI EDITIE 

  

adi la 8 “alle: uradătorulut. Decembre, sia | 

_ dată de câtre. diimncaloriă' Comissulă' „ Angelopolu 
” monastirescil: eesarhii, la:« Obştâsca Adunare, lu- 
minat pitacii ali Măriei. Tele scrissii, de la 5 
totă. alle. acestuia: şi: “următorii întru: a sa: .coprin-. 

dere.: poruntitârei., glăsuiri a “prea. înălțatului și. 
yrednicului, de, închinăciune firmană. împărătesei 
„ce, s'a dată de. la începutulii: lui zilniuge a anrnu- 
“1ui cu I6tuliă 1242, că otărâuduse orânduirea igumeni. 
"lorii greci pla tâte monastirile deaici din: țerră alle: 
“sântului - :Mormîntii, ; sânta + Agora, - Şi “Sinaicesci: 
prin a Patriârhiei. "Țarigradului, allegere. (ânsă din! 
“călugări: cuvioşă .şi:.vrednici, de. t6tă, credinţa)” să: 
“se 'dea întru:a.. numiţiloră : stăpănire: ocărmuirea.. 
acestori; monastiri. -şi':a | 'veniturilorii loră „după. 
orînduiala . ce copriride!. acestă. împărătescă po-.: 

- Tuncă. + Acestă' luminată pitacă. citinduso în, au- 
Juli: Obşteştei! „Adunâri, fagiă afflânduse şi dum- 
nealui comissulii;: amii înțellessi cu toții alcătairea- 

3 

î 

"prea. înaltei." porunci, :precumi: şi: poruncitâica a: â- 
dăogire a: “Mariei: S6lle:-câ: prin, mine. smeritulii : 

" Mitropolitii,. “i prin prea: 'plecaţii Măriei” Scile sluor,: 
„noi: veliţii “logofeţii.de':ţerra de. susii şi: "dei jasii, - 

să:se teslimatișâsă . îndată : :după.: Srinduială: Htote.;; 
“ aceste mai: sustii: pomenite: monastiri; :de: aicir din; 
_țerră împreună cu tâte moșiele i acmeturile lori: 
spre, săvîrşirea cellorii poruucite prin mai susă 

.



s0 
“arzătatulii împărătesei! firmanii; şi să: priitnicai de 

la orînduiții . ecsarhj adeverinţe ae teslimatii.: Aşa. 

dar..s'a gissii d-lui Comissului, e că asupra, tesli- 
riatului se va face urmare ' întoemâi după po-. 

-runcă, şi ai şi. rEmasșii acâstă * îngrijire asupra. 

“orthduiţilorii, ca prin luare de: adeverinţă să se' 
dea în: stăpânirea. . fiă: căruia 'ecsarhă monastirile: 
ce'i. se:'va:.civeni la ali. s6ă dreptii, cu te: 
alle: lorii, : îndatorinduse' âusă, şi: numiții. ecsarhi . 
ca 'dupe':plina putere ce li se 'va fi dati de câ!” 

tre": Patriarhia; "Ţarigradulii, făcândă allegereă igiu-” 

menilorii 'să'i. arrate, 'către. Înălţimea : Ta: prin mij-: 
I6cele ce: suntiă: cânonisate și legiuite asupra: :0-: 
rînduelelorii: igumenesci, şi: cu iacestii ! chipil o-! 
rinduinduse fiăşi care: igumenii:- la fiăşi care'idin2? 
traceste 'monastiri,. să : fă. cunnoscutii stăpânirei 

- țerrei,. preenmii 'se; arma 'și mai nainte; îndepli-" - 
nindu-se âncă' „porunga, nu putemă să trecemii:. 

„cu: vederea . uă :sântă : datoriă ce: ie” siippuue' să; 
arrătâmii Înălţimii. 'Telle - căderile:. Patriarhicescă! 

': ctitoricesei' ce. avemii “asupra : 'Ureptâţiloră - a-i 

cestor :sânte.: locaşiui, “Şi “cunrioscândute' Şi pei 

Măria'Ta: întru 'assemenea cădere ca unit: Domni: 
pămîntend . compatriotă allii' nostru şi pe la multe” - 
movastiri ctitori; cu t6tă îndrăsnela . punemii. subt: 
a “Îoălţimei “Talle î. udîncă. - Chibsuire - plecatele : 
şi: dreptele nstre-arrătâri;: gicândii: și 'dovedindii .. . 
că nici „uăidată! ia: fosti 'obiceiti. ca. “orânduirea! 

igumenilorii:“ să''se facă: prin: alegerea! patiiarhicii.
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"Parigradului ; dar de. vreme. ce'prea.: „puterniculă 
 împăratiă,.a;:găsitii cu calle, îritracestiă.. chipii să! 
otărască,-'noi; că ;nisce; .suppuşi, şicredinoidşi -ai, 
Mărie, „Betle,- suntemi întocmai, armători.: Geremii; 

| însă, cu rugăciune ca:;prin;a Măriei “Talle oblă=:; 
duiască.. putere, ;de . Domnii,-sâii şi. prin a: iÎnălţiz 
mei. Tale, câtră- „prea: puternica: împărăție, :: ':S6r-! 

-guitâre. mijlocire, 'orînduindu-se': „acumii după, al, 
legerea ec sarhilorii, : igumeni: Greci: pe la acelle: 

„* disse monastiri mar, ăntâiii. să. fă, negreşită | în 
“ datoraţi. a le. ocârmui : întoemat.; după : glăsuirea; 
etitoriceseei . :orîndueli . ce va avea. fiă care monas-: 
tire sciută; şi legiuită, „prin: celle: adevărate: testa: | 

- mentuni, ! ceurmiâsă să se găscacă,: ori aicea scrisse 
în, condicile: . monastirilorii;: scă: pe. la moriastirilo: 

-. de'josă: în originalului . lori, prin: cari: aă 'închi=: 
| natii. moșii. şi strănioşii.. “noştrii, ; ctitori: ai acestori : 

- monastiri, moşiele, i 'celle- alte. acareturi.. alle lori. . 

cu „legături: Și, 'agedămînturi alcătuite prin mari. 
“blesteriuri: înce chipiă:'să. urmese ; şi! după . at6sei,: 
ta: să: plătescă, numiții şi; tâte ; ;datoriele.. acestoră . . 
monastiri,: şi: să  săvirgescă + Şi; mercmeturile : bce,, | 

| voră: f:de: trebuință,. la făși care: monastire ;:: dar. 
„casă: se :p$tă pădi uă!  assemenea, „netăgădiuită. şi. 
vădită, + ; dreptate a; fiăşi. căriă,; monastiri,, socotimii:; 

că! nu; este. altă. mijlocit: de: câtit numai. ca! Bă: nu, 
“lipsescă-: de asupra igumeniloră priveghierea,: sân=: 

s 

tei „Mitropolii, care; este capii allii bisericei, a vez 
liţilorii: logoteţi: şi a: neamurilorii etitoricesci,: pre, i



“cum se urma și mai faainte, până! anu ajunge - 
aceste: monastiri întru derăpăvarea,, ce (le; ai ad-" 

“ dussii de la uă vreme încâce. igumeniă greci prin 
„tâte acelle necuviinci6se: mijl6co-. „ce întrebuința 
fiă- -care. pentru în „parte relle. folossuri: şi ne drep- 

te 'luâri,' mal virtosii că: “şi. chiarii! glăsuirea: prea. 
“înaltului împărătesei firmanii „poruincesce. ca'stă- 
pânirea şi ocâimuirea! numitelorii _ monastiii, să 
se. întârcă: la cea dăntâii-;a.; Norii “cărmnială., A, 
câstă dreptă şi după. tetă,, cuviința: a. nâstră. ple-: 

__cată rugăciune. ne rugâmă să, fiă. bine priimită 

„prin înţeleptele . mijl6ce alle Măriei Palle ca să 
„se puiă” în» “Ierare” întocmai; după, coprinderăa de ue. 
măi “susăi. a Ptr îi tate “ i, 

    ati 
“Giiorie allă “Ungro- Viakier. AI „ 

"Neofit! epis&opulii! Rimoicului.“ iti e dd te, 
i Constantin Creţuleseu.: :": mii SIrcată 
Constantin: Bălânu. n i ti 

,; „i Grigorie Filipescu. - | i IDEA 

„. George, „Filippescu, .... . Se 
„ Scarlat, Griidistâna. ” Da 
” Dimitrie Bibescu... îi 
Alecsandru! Filippeseu. Pr 

“e Dimitrie Raletu., ia ii ta ta tie 
"Scarlat Mihâleseu.. ) . ti. A 
„Manolache Bălânu., : | a ii i 

" Aleesandru "Nenpiulescu dornici 

Filipp Long, "3 
a Bia Argeşianu.” 

| Grigorie Brâncovenu. - | A 

„sii Barba Văcărescu. ii, +: rai: ie i Di pi 

. sti 

  

   
d. 

    

Pounian 

 



r 

„Gzigorie Bălânu. ae ae e er 

„Mihalache Manu. 
” Lordache Golescu. IN die 

“. Ioan Stirbei 'vorniculă.: ” 

  

i Costantin.. Câmpinnn. SCOR Id i a a i 

::Nestor- ve] logofâtă. ia esa 

„Iancu Văcărescu vel: logofătii. e i 

“ Dimitrie, Hrisoscoleu. pa a pt 

“ Alecsandri! Vilara, bil vel natman. E 

“Ioan Cogorăscti. rai li 
PI : o. Nam 

Copie 'scosă! după 'condică.:! ăi i a ii 

; Preda Săulescu stolnic. eu 

. i Rai do n. . ai NE Dia -. E 

E Data, „+ 1821, Dacembiei- a 

i : tr i oii Ii a 

„Ge rămâne. să ă dicia după a aceste duos acte: atâtii: 
„de caracteristice alle epoceă în care s'aii făcutii ? :în: 

"csilă dWăntâiii se iea cu desăvirşire. “veniturile -tu- 
“turori monastiriloriă închinațe şi neinchinate, pe 
-“duoi anni întregi, spre a, se: plăti! datoriele. țâr- 
“ei; şi pentru că aceste venituri nu. se: ajungi 

„a. plăti de-câtii numai jumătate” dătoriele*), cea 
altă : jumătate se “chibsuescă de patrioții şi. ge- 
-meroşii boiără. ai ţârrei să'se „plătescă de! câ- 
tre scutelnicii şi poşlujnicii. Dumnealorii*+).. În - 

cellii. de all dunilea vedem. unii  greouleţi vi 

*) Posedii 'socotelele vistieriei do epartiţica” co s'a 
seat aluhci pe 'tiăcare” monastire fără distinețiu= 

Le voii publica | la fine “între „Pestele justifi- 
cate. ia i: ai 

- me coate 

  

   

E Adică” de „câtre rea plugănă,, oi către: mojici. 
Di IN
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indi :de “la : Qonistâritinopolă cu: "Bmdană: dictatii 
“negreşitii, 'cumiă se, va! desluşi mai în: urmă do 
“legaţiunea''rusâscă; pieşede obştâsca': adunare” a. 

-veliţilorii: boiări :: hala... și 'magili: 'Cari îivestiți 
toţi cu tâte virtuțile civice appără' drepturile; au. 

“tonomia. Şi: :suveranifatea:: interidră: a țerrei. cuuni . 

"curagii demnii,:'care..nc face şi. (aciimă să:riva 
“ nimi la acelle: epoce "fericite* cândii: "ţerra t6tă se” 

o vepresiuta: numai “de. veliţii : boiări. : :Printre: tâte 
„acestea ânsă trebue” să arr&tâmiă- că acumii: Russia . 

Îşi. începusse' din nucă: influinția el. şi mai. cupu- - 

tere asupra “sultanului şi. divanului turcescii; şi 
„prin* urmare “călugării!' greci, - prigoniți” câtii-va 
timpii € de câtre Turcia din causa revoluţiunei gre: 

“cesci,. intrau“eu' sila: subt -protecţiunea “Porții: şi . - 
„“smulgâă! firmanuri” dictate “de: Russia, cari, după 
ai 1827, ai dată“ “dreptuli de: a: trămitte' dei a- .. 

colo : călugări spre a administia” monastirilă.: 'gis= 
-se închinate; cu tâte: astea! deşi: aceşti călugări . 

- *veneaii ':ăcumili de: iacolo;: eraii suppuşi 'şii trebuia - 
să fiă recunnogeuți şi învestiți” cu puterea. de! a 

“administra de. câtre :: “guveinulii şi: Mitropolituli 

“ferrei.* "Ori-camă: țerra a“ "protestatii cu acesta... 
“şi Sail îndatorată călugării greci. să. 'administre= 
"se: potrivită hris6velori : domnesc. "şi âroptailoră 

- elitoricesci. ea ta 

-Ac6sta era 'statea cailor “cândti: guver- | 
“muie: “lui i Risileft: dete - unii: caracterii oficialii 
“trămișiloră ecsarhi. de. la sântele;: locuri, c cari, subt 

 



'guvernulă lui: Alecu Yoas. Ghica. se e formulară în- 
„tr uă! epitropiă. recunnoscută, fondânduse: cu; dîn-. 
isa: unii: statăi-. greco rusi în statulă, nostru, ;care 

“să ţiiă. frunte tronului Domuescă. şi scaunului Ar 
„hiepiscopalii::”. i otet a 
“citi îș Acumă, e cându sperii, Că ami: dată. "destule; 
acte oficiali spre â arrăta ivirea şi. creşterea . a 

-cestei cestiini după revoliiţiunea. Iui'Tudoră, subt 

„eospodaruli numai: iii i 

:&%uvernulă lui, Grigore Vodă Ghica,: subt : guver- 
nulă” lui, Kisilefe,. şi. subt allă;-lui; Alesu Vodă 

a. “Ghica să urmărimă, Iuerările e diplomaţiei, i 

     
e me te + ep PT E î: ti RSR EU pata ta . 

Diplomaţia rusescă văgândi- că prin Jucrâri, 

    

E “official nu isbutesce;.să constate.: dreptul de pro- 
-prietafe “ali: călugărilor: greci, în ţârra romă- 
.n6scă;: ă'curmată . tattarea. acestei cestiuni. în Ob- 

 „ştesea Adunare: şi în- sfatală Administrativ es- . 
'traordinară: 'spre.a. o; determina, în: „cabinetii- cu 

ae îi 
Iată "Trebuiă. să imal | spunemii: aci! că, Russia, a 

-conee ntrati prin regulamentul: s6ii, organică: :pu- 
“terea:: legiuitoriă,; căderile : judecătoresci şi -admi- 

"  imistrative; de. şi: separate în formă, prin. acestii re-” 
-$ gulamentii, . Și forţele, essecutive; în pers6na, Gos- 
-podarulti, s6ă;și;pe lângă, tâte acestea ?i a trassii 
“gituni puravanii» care: săi „imascedle-! lucrârile : şi 
forțele, lăasânduli; a:lucra singuri: în, cabinetulă
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sâu. în. niziterit politice, juridice, adininistrative; "şi 

- essecutive fâră altu; .regulatoriii de” câtă. consvi-. 

iinţa lil 'car6'.nu refletta 'şi! nu 'putea să se re- 
flette de ; câtă. la; inițiativele luate. în. Qăbinetuli” 
Petersburgului: dt atac pe iaz 

ui Aşa: Vedemit :că Alecsandru, Vodă Ghica'r re= 

“- cunnâsce epitropia sântelorii locuri ; şi împinge com- . 

„plesința. peste: tâte drepturile: țerrei, peste auto=" 
-nomia mâstră, . peste - justiţia: română; şi: lassă! pe - 

„aceşti . venetici - în, deplină. .possessiine pe: vă a. 

„5-a parțe: din ţerra românâscă;; Vegu' citati ani 
„memoriă. allii acestui : principe 'pe care "li a' “dată. 
„cabinetului. de: la “Petersburgă ; ce coprinds ânsă 
acesti” memorii nn: este, vina 'nâstră:: daca'n'o pi: 

    

temă spune..  "Poemai ca” să potă aveu.uă “sciin- | 

ță despre “acesti! memoriă în „care -pâte "să «fii 
„multe ; lucruri, cari -să; scuse, “purtarea! lui: Vodă 
Ghica, - amii- 'curmatii : acestii. articolii Şi. iati a- 

. dressatiii] a “ide; ; pers6nele la! cari: sperămii să]ă 
'găsesei;: mi s'a. şi: “făgăduitii “acestă; memorii: vde:.. 

către: .una.. din . aceste; pers6ne, care "mi: a. spussii 
„Că “liisarg&; dar, nă; asceptare de şesse! luni de gil- 
“le gândescii. că:leste”. destulii..:: Şi: înţelege: fă- .- | 

icare că ţinta acestui '. articolă . nu este: d61lociă” a 

„blama. guvernele::ce: s'aii: successii: de :la' râgula- 
mentă şi până astădi; din contră “ lassii în.a- 

"câstă: materiă, totii ce: -păle, să Gă în defavorea 
loră şi alegi: numai ceea ce potii găssi mai pă- 

„“trioțicăi. Ori ce amă* *subt ochi” din epoca gu-
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ivernului: lui Vodă, Ghica este: în; defavrea: sa şi 
de: aceta;:trecii peste:.dinsele. -. iii rii 

:;"u Vodă Bibescu: îndată ceia. allessii Doran 
“jasattacati autoritatea dpitropiei- Stectsci Care de- 
venisse' în timpulă. lui Vodă Ghica suintă::atatii pu= 
tinte înostatulă, nostru; :'dar. 6re:_cellă:: „dăntâiu 
-Domnii: “allessă. de, „naţiune:-“de lă; Constantin Brân- 
:covâuu; şi pînă. “la ;dânsulii; 'care-'se arrătâ: 'To= 

| mâniloriăi i iîn: costumulii! lui, Mihaiă „Vitedu, indi- 
„pendinte: prin: fortuna.. lut. ;propriă: şi prin. natura . 

„sYenirei, s€lle; la tronă, Bibescu, “Cu. cunnoscinţele 
ÎŞI Cu: talentulii . S6ii,:âtunci. icândă „Europa'putea. 
să Pl aculte. într'uă cestiune' 'atâtă. de dreptă,iîn- 

ur uă, cestiune.; atâtă ; de - vitală patriei: + s6ile; nu 
. putea ; isă facă, nimici: mai ! multi” de. câtii tecea 
ice a făcutii? nu a greşită şi: ella: cerândă : cu u= 
:milinţa: care ; vomii vedea tesolvarea: acestei 'ces- 
-tiuni-de ia câbinetulă: Russici?. Să lăssâmii .! să 
ivorbâscă :actele: Până':să nu: plece .. Bibescu: la 
: Constantiiopole să'şi priimescă învestitura : se tră-: 
"mitte cabinetului Rusiei, de'câtre :tină: 'omii ':de 

„-stață. din Bucuresci următorulii memorii care, du- 
“pă analogia: ideeloriă ; dintr insulii: cu. acellea din 

- + memoriele ce possedă-alle Domaului Stirbeiu, creţi | 
-că şi acesta, este făcut, toti. de dinsulii, _ i. 

 



| | 97! 

o “MEMORIE ini dani „ied | «i 

ei ip NI di PRR Ea > t ih du i i ii m N 

„Din, annunlă 1843 pentru, monastirile, inchinate, , 

  

« 

i, sa PS i „i i 7 suit) Idu pa 

Ne . No. 1 I.- 
vid ta a o Pai Dep iaitiiz oi 

= „Alonastișile.: iomănesci. „ce, sunti. închinate 
la sântele, „locuri, -eraii suppusse,; înaintea : :publi-, 
cării, „regulamentului organici, la: tâte, disposiţi= | 
unile ce: găsia cu calle a. „lua, guvernuli Ioealii, 
relatiye lt admiistaţianea oră. şi da: “întrebuin- 

ințele. „fârrei,: cu partea. ce. i se, impunea; după 
tuebuinţele, „timpului, şi. numai “prissossultii. când 
mai „rămânea, se trămittea la locurile; sânte, „Cu titlu 
de: ajutoră, “Gata. :Pentru , dreptulii, din. urmă asu' 
pra: acestoriă, “monastiri, a. fostă. totii, dauna; „COn= 
siderață ca ună. Simplu drepti, de  supra-yeghiere, 
omagină, „pietăsă a fondatoriloră. „eâtre..locurile 
sânte; şi apoi pe acestii drepti, ;, la, essercitară 
umai în;..limitele „ce |i se. „preserigi, de legile și 
de "guvernulă, țârrei:, pb Pit rio Dizutor E o 

pAstaa, fostă ordină de luei uri. care a-adminis 
strată, monasțirite închinate chinovieloiii grecesci,- 
de la fondarea lorâ.. „până „la, “punerea.. în; lucrare 
a, „regulamentului organică: , Acestă ordină d de.lu= * 
cruri era ordinea legale, şi. resultatulii. „maturalii 
allă modificațiunilorii întrrodusse, în; „eondiţiunile 
de. “essisstinţă. ce fondatorii dedesseră acestori, MO; 
nastiri.. Veniturile ce | se, „procurosse:ahia ajun aţi
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-geai pentru, întrețiitidălori, şi sântele locuri 
“nu priimgii de la fondatori de, câtii slerila ondre 
a dedicaţitinei."* Dacă! sii “tărdiii acestă! "venituri 
crescură până în câtii întrecură trebuinţele ce erai 

“destinate “ a acoperi, şi iufăgişară: ŞI chiarii - ună : 

". beneficii: considerabilji pentru” sântele 66 asta 
a îtostii : fapta”: Suveriiilui; care acordă” dinerite a 
văitageilacestorii mobastiri, Şi "a Tegilori” care! 've- 
niră' în 'deosebite ' epoce: sadăogă dotoriele câtre 
proptiotatea fonciară,; nşitirândă | pe “săteni aei'dai! 
torielg câtre statuii: Astă: teliă: tubaliătăţirea ceprii- 
miră -monăstiiiile” închinată!“işi | pin “urmare; “și 
Ghiijoviel6! grâcesci, u 'ătt! fostă nică: de curti ir 
rhâiea'-uniti “adăogiri “addussă 'de! nişce': împregiu- 

„-Yâri întiiiiplătâre ila vâl6rei averilor monastiresăi, 
ci “xesultătuli” 'Săctificieloră "itnptissei massei "poi 
„poreţiuiiei/şil'ală dreptisrilorăi încuviinţate “de gu- 
verâti, 'cară de i aci! înainte; “avea! âteptuli! să “le 

„păiă: “în essedilţiurie! +: PB i te șir 
ia oii Cu tâte “aceste în 1838 “şi în iurtiia cre! 
şterii considerabilă; „addussă, venituriloră di! "păminti 
de: idisposiţiuniile dă rogulimientuui Și "cânăuu: admini- 
'strațiunea! provisoiiă încerca: a'stabili uă! ordine 

Lucă îni: “adihinistiărea' inghastitiloră * şi dea"! 'Suppune 
întrebuințăkea * “veiiiturilot Tori! la nisce' egule | ţ. măi: “biriei! €hibsuite şi ia: în armoniă ! cu nouă 
ordineilde: Imeruti;” piccubiii şi: “cu 'tinteaţiunile” piei 
toşiloiiiifohdatoui;: 'sântele” loătii reffusară!” acesta 
reclâmândti;i Pentit! prima să, dreptu de pio! 

[
p
r



„+99 

E prietate: și. ide faculiatea, ce: --pretinăeati a trage din 
acesti drepti,::de a cârinui : averile: monastiresci 
şi dea le: “îutrebuinţa:: veniturile : cumii: oră! inţel: 
lege-:că e mai în “propriul: oră interessii. ! Totii 

"de uădată aii consimţităi ca: “din curată generosi- 
tate a; lori, a;.veni. în. ajutorulă .așegămintelorii 

"de bine-facere : acordândule: pe fiă-care, “anni. uă 
summă forte : mică “ce:ci pretindeaii 30 fisa uă-: 
dată! pentru: LOti- dauna e i ai 

i Scopul admiuistraţiunei: priacipatulut este 
de: ai regula intrebuitiţarea averiloră monastiresci 
făcândule. în -pâtru 'pârți egali, din cari una: să. 
fă otărită : pentru. cheltuelele- annuali alle. întreţi- 
nerii!. “monastirilorii respective;::a doua pârte'ra 
forma foiduli. de: iestrvă- all: acelleiaşi: monâs= 
tiră : pentu srepăraţiunile : 'selle: şi: pentru “ori-ce - 
alte - chieltueli.. estraordinarie; a. treia: “paită se” va 
“pube în disposiţiunea sânteloră locuri: iși ia pa- 
tra :parte; se;:vă' depune la statii: penitru a. se în. 

 trebuinţa : în: '>favârea : aședămintelorii de : atilitate” - 
pablică:! Este. de însemnatii! ânsă că îniă:! dinra> 
ceste „patru 'pârţi sera “atunci:totii atâti'rde- :mMare . 

„câtii totalitatea; întregă a acestori, venituri” înain= 
tea: “regulamentului. Cu tâte. acestea sântele: lo= 

-curi” cări lpână atunci “priimțaii cu recunnoscință. 
acea: mică : :parte.:.ce-li se. trămiltea,: “de ;uă dată 
voiră, nimică-. „mai“tpuginii: de câtă a: se declara 

“stăpîni, “absoluți: ai averilor monastiresci cari oc- 
„cupă ă :şEssea: parte. a! Valahiei, + işi'să: aibă de
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| "tribuțari; curaţi pe: „locuitorii uhei..a - „jbâgea părți 
din spoporaţiunea română : cari vărâati': shdori- ca 

să, mărâscă înbilșugarea sânţilori păriuţi, pe cândă 
lori" le: lipsia:. tâte:. „câte: arii:f pututi : „contribui 
la: bunulă traiă: pin rii nano de Pita ob 

irc -uFâră: îndoială! “că. sântele; locuri bu: sai 
gânditii'că-aceste: averi, :6e: reclamatii: ca': proprie: 

“tate a-lorii :şi- pe! cari. de: reclamă :și- astăgi, inu 
„Suntii destrea lorii, ci alle: acellorii-monastiri ră- 

dicate.: pe: pămîntulă romănescă;; că lorii--le gunti 
numai: închinate;i-cumă închină: cine-vâ:uă: ic6nă 

unui; sântii; şi» că acestă: iadăogire : de, venituri, . 
care:a.ecsistatii până âcuiă 'aşa, de înalții: gradii 
lăcomia. chinovielori:: :grecesci, eră" regultatulii” u- 

“ne «fusiuni, 'de:-interesse:+ şi --de Sacrificie':la : cari: 
contribuisseră tote classel& societăţii: române;-şi din 
cari, chinovicle: grecesci;: nu», puteai „reolâma» Să 

„se: împărtășescă: otet me ie i FE zi cauta 
1. “saPlecândă : din: acestiiuprincipi. şi -despe- 
rândi :de:a “putea':învinge: îndărătiiicirea;:; delega: 
ţiloră trămişi: de: sântele; locuri, “onsiliălti: admi: . 

 nistrativiirestraordinari: cu care, estelenţia s sa pre: 
'gedintele plenipotinte:unisse uă: commissiune): casă 
se! inţellegă;: cu. aceşti: din: urmă; otărîră: În una: 
nimitate că: „delegaţii. sântelorii: loc uri;lepădândi: 

„ori-.c&' măsură: propriă a; face.să: intre £'ddminis- 
„trâreat moniastirilorii! pescallea; îmbunătățirii îu. 
care: intrasseră-; deja tâte;; celle= lalte (ramuri: al- 

„16 administrăţiunei;! şi in tențiunea lori. 'părânduse
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a fi numai „susţinerea desordiniei trecutului fâră su- 
praveghiereai: guvernului, aj acellui:i: trecută, la. 
care” ei:-n'aii încetatii: a se.refferi în: totii» timpulă 
„conferințelor; guveriiulii. va: Continua :a "regula: ŞI. 

„de aci. înainte: drepturile şi: obligaţiunile : sârițelorii: . 
locuii. ;; :C5 iprin. urinare;«veniturile; monastirilorii 
se: vorii: socoti: “după cumii .craii: îniaințea:: vegulă-, 
mentului,: :precumil:: şi: partea : te se: trămitteai chi- 

“moviiloră :grecesci; riartcâtă pentru adăogirea ve” 
niturilori după: regulamentii;-totalulii: se va 'strin= - 
-gen pesisâma! ăşegărhintelori i; dc bine-facere.: E 
Acâstă- olărîre 'repetătă- dupăii Uni anni: iprintr! unii 

ali; duoilea,; rapportit; ŞI: subsemiiată;;d6. totii, cele: 
rulă: înaltă şi: de: commissiunea,; «eclăsiastică;iț'eră 
basată: pe: râţiuni tincontestabli,:şi +dacăh stară fi 
„pussă în essecuţiunie; cu, stăruință iisântale locuri 

negreșitii c'ariăi-sfi : cedătii:: Daridin: neriorocire ad 
ministrăţiunea ; :provisoriă: încetând peste + puginii . ' 
şi accea: ce'i isucecesse: găsindă în interessulă'sâii 

“a imânţine | desordinea' şi-jafulii 'regimuluin! fce-llu' 
vechii,: cestiunea nu: făcu altă: de: câtii,.ă-'se mal - 

complica âncă::şi: “pretentiuniile : isânteloriă Jocuri. 
_deveniră 'din ce în ce: mai. înverşiunâte profi- = 
tândii!: de: greşalele; "guvernului nostiu, pî:i 

  

    

| ana, it iata „fi leon, ani în tut, „iii m, 

i ie tai pi ta i, i uit E pi ie). î.D) fat di ii Îi; ia 

vi Să se, vagă, rapporturile, adressate,„ecselenţiei sell 
i vit te se, i . 

„* Presedintelui “pleaipotinta € din 22 Tuniti 1632 și. 22 

i fovr 1834. precutu şi piossole aci 'anesSate' şi me. 
“ "imoariulă (depusă în 1851: la! esrisulntulăi eniorălit 
.. . A 

si



a 

27 Acestă.: „aftâcere :a devenită. uă . affacere de - 

„ cea d'ăntiiiniportanţă pentru: Valahia : care! as-.. 

“câpță.. soluţiuneă : cu „acea: speranță de :suceessiă: 
pe „care: 1-0. dâ :dreptulă' sâă; dar cu. 'impaciința. 

_ şi grija: ;ce- 'neapărătă se l6gă.de 'uă;; cestiune de 
„unii aşa : mare : interessii,; căci nu: trebue să se, 

p&rdă din; „vedere, că dacă chihoviele :. grecesci 
ară: isbuti -a:face să lise priimâscă : pretenţiunile,”. 
Valahia. s'ară vedea; isbită :de :uă. espropriaţiune 
care formâsă a: şessea! partea sea cea mai .fru=. 

: mâsă şi. mai rdditoriăz;,! 'Cabinetulă imperiălă ară . 
corona; : bine-facerile: s6lle” daca: ară. bine-voi'.să 

 reccomande acâstă. affâceră missiunei din Constan- 
„tinopole ca să! “0 -puiă. pe: tapetii: şi; să-o determine 
chiarii,; de se vă putea, în timpuliă:: călătoriei. prin= | 

„sipelu Bibescu în: acestă 'capitalăi: ;... pi it, 
:: „Basele stabilite 'de. adininistraţiunea provi-: 

soriărsuntă:- Singurele: cari'ni:se: "parii:-conforme. 
cu; dreptatea. și cu adevăratele” întenţiuni” alle. fon- 
datoriloră. ::::Dâcă misiunea. imperială va insiste 

“într'acâsta,..vai sili pe: communitâţile- grecesci a:iu- 
tra Be callea xosonilui şi'a. , dreptăţii. E pi 
Erie i MEL 

" Reulu „ecllă “ante: în. acestii. :memoriti; este, 
că admite unii . arrangiamentă cu călugării greci 

şi ali, duoilea că este: trămissă cabinetului Rus- 
"sie, , ceea e ce. face! săleate! flagrantă a autonomici 
îâstre şi a puveravităţii, n6sti tre. interidre. Vomi 

: 34 i. 4 ' -. "vedea. în o: chip Russia, uândă, fact. „de, „aceste
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“memoriuri -. ce priimesce. de: las putinţii țărrei i îşi 
arogă dreptulii a dieta în acestă materiă-cai stăpână, 
Pi “ tor. ih, Sine cpr “aţi zf it 

” Ăntăiulii memoriiă alti luă: Vodă Bivegei asupra 
iionastirilorii din Principatele! Moldaviei și. Vala- 

- Dică” inclinate a sântele! loctiri, trămissă din'0on- 

„joirzohi 'stantinopole: 'cabinietulă Russieă tibi, 
— opt, i entriiuulee ilizotra a ba” frau io 
mul? :»Chinoviele; grecesci, :prin, pftrandele „Ce. Yo; 
ese, vă. face relativii, la 1 monasțirile Moldo; “Valace, 
încinate, consimtii +. poizțizgă pa Shi “nojizoac a 

ED 

ui til, Ca, averile monaștireaei. să. „Sesarendui, 

sulatele, să 3 suprazmeghese, e aceste; jicitaţiuni £ îi 
ră zici uă; intervenire, din „partea; verzunei;, autos, 

ritâţi, a f6rrei: 2 ozon osuv în. aia tra 
si alle Se angaj6să a, șăvirşi venarațimile nos 

Și lu ori ce. „hip, în, dermpat e; noă: anni, pă 
dică “până : la „1882; dar „nu, și priimeşci,, nici, sut 
acesti, rappinlă,..« concursul, Wa safe amesteciilii, “auto. 

„rudțiloră, civile, şi „ec lesiaalice, alle, Principatelor u; i 

tos IL -Blle, „Se „învoeseit, aj “da pe.toti., “aunulii, 
la casele, „aşedămintelorii de, binea facete, şi de fo- |. 

Tossii Dubliciă, „Mă “contribuţiuns.; de, anii, million. 
de, iei. „tureesei, . dar „eu, codiţiune.; cas „plătinduse, 
regulată, acestă sumrnă,, monastirile', i Breeeielu să, . 
numai fiă,; 'Suppusse:șa, îndeplini milele „fondatorilor 
nici, ser Diciurile ; impusse. di de, aâninistrațiunea țerrei, “și, 

e. 

că "Doi să otărbască. a se. libera din inâneie. auto ilâţi: 
BO STEBOEZONȚ foot Se OV ru rel rolul 

.
E
R
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loră, Tocăli acele" moniastir grecasăi cei „vorăi fi: însus 
7 ae 

"șilă ărbitraricesce..: mai pisi Spa DE o) mi 

- „Resultă, din, propoziţiile. de mai susă, că a 
sutele Tocuri “ceri ă se, sistrage. de. Ori-ce, su- fii pt tata i 

pta-veghiere,, dec ori- ce! conizolă. şi de. ori- -ceju=. 
ridioţiune + a. “guvernului *. 7 Valahiei: Şi: Moldoaviei, 
precumii - 'şi a autorităţii eolesiastice a „Mitropo- 
liţilsră. din âmendouă ipririoipatele : și! a- (rădica 
“astălfelii, Dlină 'niioit” Stâtă "în “stati * Şi drepti 
“tâte: acestea elle .se învoescii "â plăti. la” Casele 
de! biiic-facere! alle: arenduororit! 'principateloră uă 
cdiitribuţiune fidsă” şi: aniiitală” de:.20,000' Galbeni 
Cui imilliciiii : de: lei tinicesey: facă toemai- acestă 
sumă)” “dintunii venită 'cuinnoscutiă. 'ăstăgi nittnaţi 
pentru Valahia că trece peste, 150; 000 Balbeni 
pe vabiiyişi” câre neapăratii 36 iv! întroi şi'se va 

- împătii cu timpul Bet it) ien insoti tu 
"i Asti felă! acestă! citim ase în “principii 
era“ uă! cukătă tcestiviiie de regiilare şi de: imbii! 

„aiătăţire co trebuia! a se” întrâdice: în “adiministia” 
xeă: “averilor modăstităsoi, "spre a se Ping, “după 
“cum: se” gieaj ini /teziieiii- abusutiloră! esserci- 
„tato%dg: “cgunienir'! greci, devin: 'astăg,” prin? prez 

„iiţiunile sântelori I9ciiri, ră cestiuiie/!din "celt! 
le “măi vital: di câte grart! deshătiută în” privințe 

di principătelorii Că ăci” 6116! se 'vâdi amăhințate i 
legile: hi politie in Mibertaţile? 'bisâzioci oa 

Chiar. îi iiitogiitateă teiritotiulur” ce delegaţii! ŞI Aia ie tu Ei 
săntelzi! lor ati ari voi a? ie “în possessiune ca
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unii pământii:cuteritii;: "fâră a-atirna de'nică:uă - 

autoritate, fâră ai reeuunbsce.. nici uă lege de câti 

p'a: “interessului “lori, şi! spte ! af. stringe. „Venitulii 

muncitorilor; sunel:a cincea pârți: “din: poporaţiune . 
7 7 ” ca sălii trecă spentotiii în 'strrăinătate. o stu. - 

ta /Eacă pretenţiinile-'sânteloră "locuri redisse | 

la cea: mal.:;siplă/-a: lori: espressiune și ::desfă- 
cute de totii ce arii â pututii să le oprescă; ailua 
uă: soliţiune.. Tre una că i Pi ada 

iuișuDari aceste: „pretențiuni.stintii 6re: fondate, 

- pi actele: fondatoriloră ?: “Nu, căci: nici .unuli din- 
tr inşii, rădicându aşedăminte sufăetesci. pe .pă-. 
mîntulă: Mold6- Valacii “şi. îndestrândule. cu, averi 
pe câlii ai credatii: “atunci: meapăratii “trebuinci6se: 
pentru întreţinerea'iloriă;: n'a: pututi ;să se: gân-! - 

„ deâscă' cătrintruă.:gi 'sântele :: locuit, "unde: aceste: 
aşedăminte)fussesseră inchinate cu singurulă scopii: | 
de uă: suipra-veghere !'salutariă,: vor -căsuita: a: le: 
degpuiat de, gestri, reclamândule: ca, “proprietatea 
lori: ee ee rit ca aaa Vb a IN 

sti Aceşti fondatori! crescuţi: cumit. erati : dâpăi 
spiritulăi; acelui :timpii,: îi: cea maiadirică: vene-! - 

rațiune pentru: imimunitâţilă; și legile : “țerrei, învire: 
tutea;: cărora. tâtă :'autoritata:: politică “sâii'i ecle-; 

siastică;; :se:: confunda”. în. 'autoritatea superidrăi 
de care): 'atîrnă.- totul; nu s'a: gândită „nici: de; 

cumii „C'arii : “pittea:: Veni : unii! timpi. cândii:,dele- 

| gaţii“ sântelorit cloguri: ării ; pretinde: să :.8e sus. 
, | i 

firea ui o ei sh intii iti rontie



106 Da 

tragă: de la această; lege: generală; şir să sei rădice 
în. atâtea,; autoritâți independinţi:: Beton 

i IriiryPretenţiunile.. sânt. lori, “locuri! fi-voriii fori= 
date; pe. anțeeâdinţi ?;;— Mai : pugini“âncă;i:- căci 
de la cea dăntâiti.: fondaţiune :de:acestă tău de." 
aşedăminte : suffletesei +în ;! principate, şi până în 

_ Qilele! nostre,: drepturile; sânteloră locuri s'aă măr- 

ginităi: nai a Pt Bee to 60 oh 

pl. A trămitte. igumeni, cari, ca: să! intre. în 

| essâreiţiuli; funcțiuniloră: lorii;: trebuia mai! ăntâiă 

'săi fiăi recunnoscuţi, de;! Mitropelitii; și întăriţi: de. 
guvernulă. locatii: -aiizi: ten iii sin iz leu intii 

ia ripdi A. avea.uă; parte. din venituri; parte: ca- 
re:adesseă se reducea. la summe i forte mici, câci nu 
puteaii'să iea acea-parte de; cât: după; ce:ă, satis- 

! făcutii; tote; cheltuelile. ce.;se derea'; pentru; între= 
ţinerea acestori aşedădiinte; 'şi= pentru ajutâele; 
estraordinarei reclamate ; de:trebuinţele:ţ&rrei.i:: vi; 

1 ntmAcestă stare: de. Jucturi nu: era; dupăicumil 
s6 muncescii sântele locuri a :0; numi;: uă stare'a-l 
buşivă..ci. era.starea:. legală, acea» consacrată de | 
la începutii în: privința monastiriloră închinată cumii: 

Şi în. privinţa acellorii!; neînchinate. Şi :subtii: 
astă. regimii s'a; făcută; ;fondaţiuneă:. Şi dedicaţiu-! 
nea" “acestori: monastri; sântele: locuri ati cunnos=: 
caută; altulii: în:/puterea căruia':să.pâtă: raclama,.i; 
sut Qâtă pentru: călugării: cari „vint în; Princi=; 

„pate, îndată, ceai” călcati pe: pământulă. Moldo-: 
„ Valacii atirnă numai de Mitropolitul română, --
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EREI Asta; aifostă; regula ce Sa; urmati nestră: 

- mutatii: din:vechime. şi :de- :care. nu';se va “pntea 
depărta fâră;a adăuce: uisce conflicte: de. putere; - 
câri conflicte voriă: spulbera: pugina! disciplină. ce 

a„mâi r&massii în; acestă. țeriă,;și fârăcai da: uă | 
lovitură. 'gravă,, preiogativelorii - date. din: vechime ... 

„scaunului, arhiepișcopali.. din. amândouă. principa- _ 
tele respective, e i 
1-1: aSântele' locuri”, se. voră: E) “basândii iselle în _ 

sfrșit, pe:ver-uă: iclauisă . escepţională „a. trattate: 

lori 92 Dar, graţiă: generâsei. “solicitadini -a-.cur= - 
„ţiI: proteatrice, -t6te; tratatele . „cu Porta.aii recun=. 
noscuti:și consfinţită. vechile: i drepturi, Și imuni 
AŢI alle Principateleră., a în Cl, 

„Nimică. arii «-putea; dovedi. mai :bine..câtii: 

de! pugină bună; credintă; ati, saii, înce mare ig- 

noranţă: se. aftă> sântele.: „locuri asupra!: materiei 

- în: discuţiune,,. de câtii propunerea; lorii: ces rţint6=, 
să: a, face să; ge crâgă.; că, li'saă: răpită: Monas=; 
tiră prin :violiriţă de. „câtre; , autorităţile, locali, pe:. 
cândii acte :a cărora a “autenticitate ” mari putea-o; 

tăgădui, :dovedegeii : contiariulii... Nol : vomii:;; cita: 
aci numai unulă, acella din annulă mântuinii 1641). 

datii subtă Domnia: piiucipelui ; ;Mateiii - Bassaraba.. ! 
de. Patriarhul» Constanţinopolii: Partenie. în unire. Ă 
cuallu Ierusalimului: gi'cu.totii : Sinodulii;; acesti, 
act: conţine: că! 'recunnoscândii: abusulii: chinoyie=, 

lori, grecesci: cari.pe. nedreptii îşi insnşisseră drep-, 

 tulii; de ai itrămitte,; igumeni: în:; diferite monastiri
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Valace Ge. nu: je” erai inchiiate chiarii,: dişii pa- 
triavhi și, sântuliă : Sinodii- ordina :: încetarea iiaceg- 
tui ahbusti.:, “Cu 'tâte acestea -do'.şi acestă -otărîre, 
pron aiatema : :contra : cellorii cero ivorii căl- 

“chinoviele: “mu a finură: nici. uă _Socotelă de'a 

cclle iale - e ,- ariile Spear Dai 
îi Sâitele: locuri herevtuiniăscondu: caracterulii 
acestei -'auguste: bună.: voinţă, 'a)liă- :căria; obiect 

aii: fostă numai! elle 'până! astăgi,- speră ică, stri- 
"- gândii “mereiă'; ;nedreptăte:;și tiraniă, și reclaimândă: 
-nisce:! “drepturi imaginărie, -voră : sfi irşi prin a:do- 
bândi. ceea. ce cerii, saii cell 'puginăă prelungi 
„nestirșitii. starea iactuală:a: lucrurilorii:: îsi. 
“zi su În cele: din urmă; 'trebuindiă a nei: întâr-h 
ce iprivirile” câtre înţelepciunea; şi dreptatea gu: 

-veruuilui “imperialit':ca;să se: pronunţe, . 'asuprat 
“pretențiuniloriă : sântelorii: loci, - ami “cregutii: de: 
“a 'n6stră! datoriă.; “ak:: suppune: la : euiinoscință, în! 
„acestă 'răpede: “dare ide: isemă,:6re-e cari “din ârgu-: 

otărirea; sai: iti, : îi : 

mentele' cari ne-ai! 'părutii: mai : “proprii “lumina! 
   ini iata IE mp ” ș ..“ 

JioAcumii să 'n6.:fă.! “permissti a: "espune aci: 
"cate-va. din: Vasele ! ice; după; noi' arii! “putea'înles? 

ni: 'soluţiunea: acestei: cestiuni:'şi'ară: răspunde; totii: 
de: uă':dată: şi la: dorință: Cabinetului” juiperială; :. 
care este -și., dorinţa. n6stră :cea mai: căldurâsă.2l 
“ii: Spre. acesti: sfirgitii: ne: anii gândită că îna-! 

+



* 

inte. de: tâte. arii trebui. să! începemit: :prin; a sira: 
plifica cestiunta;. 'desfăc6nd=o. de dri-ce; cestiune 
de “principiă spre a..o.. reduce: la” starea; în -care 
se-afila. la începutulă: sâu adică:; . di at 

ur „A face . împărțirea veniturilori;::a determi=. 
na administrarea ': acestori :: agădăminte, “sufile= 
tesci într'uuă: chipi: mai, conformil cu 'destinaţiu:. 
nea lorii şi cu dorinţele, fondatorilor, ; :eliminândă -- 

ori-ce: proposiţiuue.. „ceară: ținti. să :se: întroducă. 

uă ordine; de “lucruri. contrarii; drepturiloră - şiin- 

109, 

stituțiunilorii + țerrei. : Pentru: â „ajunge':la acesti - 
scopi- nor. vomii:: “înărăshi: a propune! disposiţiu- 

nile: următore: so shi: lei i ol aral 
i ie A” topăriii totei: nionstirile.!  încliniate : la 
sântele locuri în trei saii patru 'catigorii. după 
veniturile; loră;; 'a-le determina:trebuinţele respec- 
tivei şi. a. fiesa.pentru: fiă-eare summă annuală ce 

vaifi, de::ajunsii: pentru iacelle: trebuinţe;:! ia 
5.2; A:otărt pentru fiă-care:'monastire,; din ve= - 

niturile 'sâlle,. unii fondii de'reservă: destinatii pen= 
„tru reparaţiunile. gidirilorii: respective; determi= ; 

, nânduse 'și “timpulă până; când sceste: reparaţi=" 
uni, voriă! trebui.'să, fiă; sfirşite. :.: După; împlinirea 
celei. Văntiă: 'destinaţiuni, i fondulă de -reservă - 
va; servi :pesiiru - întreţinerea  gidirilorii. şi îmbu= 
nătăţirea progressivă::a stârii: din. întrulii 'monas-. 

tirii; câci nu trebue. să se peargă din vedere, 
„unii : singurii „minutii,: scopulă principalii. care nu 
este. acella „dea se reclădi: didirile monastirilorii, .
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„ci dei a: facei ca: „acăstă: ăşedăminte să: serve:“la” 
- destinaţiuuea” lori cea! primitivă, la''aceea adică 
de:a da asiluri” sărăcici şi neputinţei,: de. â:'con5 

„cura -la educaţiunea eligidsă a: locuitoriloră, Şi 

“alte-acte ide: assemssea natură, proprii -a face să 
“se ihine- cuvintese.. numele + fondatorilorii.' până la 
posteritatea, ceă :mai: „depărtată şi a: înălța. reli- 
iunea îi: ochii tpublieului.:! iii ci pet i 

uit 8..Din: prissossulă „venituriloră' annual: să se 

 otătască: tă parte: pentru 'aședămiutele, publice de 
„bine-facere ; „în, loculăistimmeloriă- „ce plătiati 'ace- 
ste: monnaatiri. “subit. 'vechia ; ordine: de lucruri : şi 

„pentru avantagiele incalculabili de cari 'aă: profi= 
tatii. sâritele: locuri - după disposiţiunile; iregulamen- 

„tului organiciit), -. E Si tru vi Tes vlata 
mp4 Părţile : cese.; vorii “determina” în: urmarea 

basătorti. «de mai. susăi; VOT: trebui. neapărati:și 
după -ttă+ dreptatea. ; să ;urmese fluctuaţiuniloiă ce 
vorii încerca. veniturile teritoriali; şiialle -adăoga 
sati. micsora jentru fiă-care în - rapportă: cu sumnia 
:ce.se!va otări,- după mărimea''săii: :micşorimaa: a- 
-cestoiiă; venituri. Câci: a adopta -principiulă. sân. 
 teloriă! locuri, asta ară: â.a: condamna.! Principa-. 

- tele. :şi: monastiiile: “fondate pe: -părmtutuli lorii +a: 
nu. profita. de. uă:: '3lare: dei prosperitate mai. mare 

".care.; ară. putea adăuce: cu timpală nisce: stăruin- 
. Da! Ă ea pa ați Stă ROLEI ai ui iii . . « 4 - 

  

îsi) Să' se" vadă. menioriulă” adr csătăi în acestă! privință 
ui "iSabinetului îperiale' cu! data.:. .., 1843... 

.
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țe, şi Isăcrificie” la. cari; “sânitole locuri “i niu:-yorii lua | 
pa te;după 'cumi n'aă: luată nici până: astăţi, : 

du "Cătipentru:- stermenulii de 'noă. anni-ice 
sântele locuri mai: ceri pentru a: regula : arândârile 

. averilorii: monastiresci. prin licitâţinne publică; ăsta 
nu va servi. de: câtă ;a mări”! şi. mai:multă abu= 

„surile. prelungindule !și; legitimândile:ca''să dică 
așa pentru unii. timpii atâtăide îndelurigată. Dacă 

„în adeveri este: vorba numai: a face: să se: potri= 
vescă. tote; 'sordcele la uă epâcă, "termenulii de. trei 
anni arii: fi, mai” multă de 'câtă ' trebue; 'pentru “că 
averile monastiresci: “n "ai; fostii:. nici uă dată“ şi. 
după dege nici: nu poti: fisărendate :de “câtă. pen=. 
tră, acesti termenrii::: Astii-felă dar. în acestă: pri: 

 vință scopulă arii fi. împlinită dacă, cumu s'a: dissti, 
„Sarii amâna numai pentru trei anni: „regularea: a- 
“rendâriloră. Re Tei ea cet ce ru) 

io. Our După. basea.. de: “mai Bust: licitaţiunile 
publice; începânduse;; de essemplu' în annuli:1847 

-,
 

pentru; arendarea. averilor tutulorii; monastiriloră 
închinate:: la :sântele: locuri, se 'vori înnoiila: fiă 
care 6;-saii noă: anni: isubti. “brivegherea'"consulului 
generali, în presinţa logofâtului. .Cultelorii: și a 
patru delegaţi. alleși de“sântele locuri. dintre i igu- | | - 
menii în funcţiune ca să represinte sântulii Mor- 
“mâniit, muntele. Atosti, muntele. Sinai: şi chinovi- 
ele Rumelii! ea Pe ela mg al Pi +. : 

57, Cât despre sabvonțiuucă” ce: teebue- a se 
la aşegămminitelori: de binie-facere şi: “de educa- 

*
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ţiune: «publică ; îui “Valahia,r-pentru: ăpaţiulii; de 
la 12: Noembre :1843, până: la epoca cândă sarii 
 deterzăina + «să se începă;licitaţiunile; şi măi cu 
s6măi.că venitului se ridică astădi : peste:-150,000 
galbeni. pe: anni, noi! ne: îndreptâmiă: şi pentru a. - 
câsta la: dreptatea Ministeriului Imperialii.. -: 

;“Terminâmi aci doribdă ' ca. chinoviele gre-- 
cescă, “revenindii la . nisce „idei: mai ::în'“rapportii 
ci isânta lori .missiune,:. să 'sfirsescă prin'a: se 
uni cu: acâste :proposiţiuni.. atâtă :de: drepte. Elle 
arii. trebui să simţă “câtă este'de degrădătorii pen- 

„tru;elle şi pentru; 'sânta-bostră.. religiune ca“ mo: 
nastiiile! consacrate lai începută, pietâţii şi bine-fa= 
cerii :să:.nu mai'fiă. de-câtă ună obiectii: de'; “pre= 

- cupeţiă .scandal6să; şi să: înfagișese:; numai : nisce 
triste; singurătâţi unde abia se-:mai găsesci'. câte” 

“ună servitoră care celebrâsă officiuli.: divină, 
a [rii B16; opresciă, d'a: “commenta - acestii” memorii. 

Şi “apoi nici nu: se:-pote. comiieritatiii : mar “fidelă 
de câtii. scris6rea' lui Vodă:: Bibescii, de.:la.: Con: 
stantinopole, câtre comitele! Neselrode,: în care :s6. 

“esplică+ îndestuli, ce. a'şi: fi: “pututii dice: eii! 'des= 

     
pre; memoriul preccdinte: ee ct Ezra 
ni dal i zi tit 1843 Sejitembre! 20. „i 
mr Tie, De e atu, Rai 
zi au -: Domiiăle -. Comitet: a EN "ea 
a “Laingimea. scris6rei * melle celleă: din ur= 

mă să unu vă indispuiă contra aceştia. ME. voii sili ? 
să fiu. „cât 8e..va. putea mai! “precissii.: -:-- - Ty
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iti Uă ;geris6re:ude, p priimitii.; de ila a Mitropolită 
“îmi,face.uă; datorie: de, a mai-adăoga âncă câteva 
vorbe; pe lîngă: celle; ce amii: spușsii i: Tuscelenţiei | 
V6stre;:prin: scris6re ea meascea: : dinemmă asupra 

 monaştiriloriii, . «Eminenţia ; isa îmi, face, „între, alte 

înseruâri, observaţiunile,; următâre,: Clive 
-suţ aceste. base coprindli; printre! alte disposi- 

“fiuni,, alle „lori, că, afară.) de ieumenij;:trămiși |pâ 

mă. aștăgi iîn Principate de sâuitele:-loeuri, 'sei.voră 
mai-:trămitte: şi; nisce,, eesărhi.rcasă mănţie:; prin- 

tre-acești; igumeni, disciplina ecleşiastică, şi:. nip 
ce: regisori „cari rsă. administrese javerile/, Mona 

gtiresci;;; Eininenţia +, sa-Cobservărită, „odupe iinstiz - 
.aţiile errei şi după: itâte! iantecedentele;; guveenalii Se 
localiina fostii ; totii. Catina; adevăratulii tutozeti calită 

„tutulorii, monastirilorii, închinate, s saii neînchinate, 

essereitândii i 5 disciplina :eclesiastică: în) privinţa 
iguniciiloră greci. caii și îni privinţă celloră-alţi 
prin : eanalulii Mitropolitului, şi supra-veghierea a- 
„Supra ;averilorii;: monastiresci: prinintermedierea 
“logefețiloră :.de';:ţerrai. de. usii  şi.:de. josiii alle 
cărora. foncţiuni! suntă. fconicentrate -astădir: în da-. - 

-teriele 'logofâtului, aftacerilorii: ieclesiastice, n»-izu. 

fiii sEminenţia' sa:adaogă câ, ori ce arii dice, sântele 

locuri, acestă supra:veghicie:riu'inumal:că feste „le .. 
gală, vidar: a fostii și: forte ;'salutariă; i câci, dacă 

-ari fi lăsatii ca monastirileri închinate; Ssăriaibă.a „A 

„face. cii chinovielă grecesci,.. departe; da avea-as-.. 
-tăgi: averile, ce: possedii, arii: fi -şiriîncetatii, - de-.



> 

No 

4 | 

iile dr? mall : sista Căiapriimi: pentr! viitori 
uă:altă Staierdeiluci uri relativă Ja” acesti :drâpi 

> tă: de :poliţiă :şi'rde isupra:-veghicre; iu riumai:că | 
sară'/ridica guvernului: şi: capul + 2 bisciicitiyo 
'răănesci:inisee: dtepturi consacrate. deititapit. şi: de 
instituţiunile. țârrăru idari: âncă riacestai ării: fi ă 
-priimilunti! statii în. statiiir:şi a : ridica lângă pu- 
terilezi eoustituițe alle: » țârrei:. uă noă: putereicu 

-iatâtit matii 'pericul6să, «Cu'câtii: că! spiritul scii 
turburătoiii,- lacomii::și - neastimpăr atil::va: adduce 

“pe -fiă-cărâ': di înturciătui-i şii conflicte: neriumărate, 
no VE rogi; D- le- “Coniite,:săi vă adAuceţi.amin- 
“teecă 'Mitropolitulii» vorbeşce.;; ;Câtiii: despre» mine, 
„ieiinurpociiisăltă; dei .câtii: "să : 'Împărtăşeseii -:! 'opi- 
"hliunea» Eininieiiţicre s6lle; e căci, lăssânidi:la:uăi:part 
“t&cestiunea ide: drepti; mu, YEdii ce.bine ari: putea 
“iesulta; diri acesti mâre numeri i de delegâţi; 'alle 

: i&ărora” puteri ! 'serivorii? întilni șb:se; vorilirisbiu pe 
-totii iminutuliiţ; Fu: :cregit idin:: coitră ez “numirea 
acestori cegarlij: şi i:acestorii :regisori. nu va'putea - 

fii dei: câtibluni. isvortiimai. "multii spre! abusuri. 
ej fÎndr: ăsnescii-a spera; Domnule: Comitey. e că nu 

mi-se, vablimputăe “daca d âmibrovenită atâții de'jades- . 
tseaiori! » aspra acesteii.+: cestiuni;: câcii“piivinda 

 “totit&-Văună: ursollicitudineâveabinetulii! vimperială 
pentrivinoi ; emineminte: ipătintâscă, aşi::Credercă 
nn "mi indeplinesc: Simţinientele melle:: d8l devota- 
“mentii: = şi hdss iecunnioscinţă, dâcă-cn' ași lueraîu 
»oră- es:  occasinie' icumii aril: lucra. colt: mai ijd6- 

Pi 

A



T
e
 

5. 

votată; „fă (către, eeilă mat buni. :dinţre. părinţi, 
suppuinăui î în, nevoi păşurile, melle, cu, jconyieţiunea 
că. „morii fi totii auna, „primite, cu înduleintă, Chiar 
cândă, nu Sarii, putea: „îneuviința.. spa al ab dir 
a „Prohăzde, acestă, „opcasiunei, domnule, „gomite 
cte-; i ete. 

      

ertott fa ainu dnoda sd îi pia sila 

  

Îi CA îi 09 rien Tu sade, 7 Pazo arG Pi i 
iu EA bine;nu se,revoltă cine=va, a vedea pe; aceşti 
nenorgciţi atât, de umili , înaintea, unul ministru 
Russii, să; huliască să, Dlesteme.; şi, să îmbale. contra 

Gmenilorii - din, 48, carii, ai, scăpată din „astă 
umilinţă, isbutindii pțin; eroismul. Şi martiriulă 
Iorii, Să „Scâţă, „ţerra.;de . subţ puterea, esclusivă 
a, Russie? „Nariă. „dice cinezva, că ,sclavulă;se,re- 
oltă. în; contra liberatorulul ; 36 şi „căi cellu 
Ce a purtaţi multă: a fimpă fearele. se, deprinde 
a le burta cu. plăcere? .- m Săfi,. scrissii assemenea 
„scrisore, (Ghica; Şi. Stitbei, “gospodari puşi de, Russia 
a, cărorii, putere:;și s6rță emana; numai din buna. 

voinţă a, Russiel; arii fi (osti, mai, maturelii,; „Acesti 
„limbagii ânșă, ţinutii;de; unii. “Domni: „aleasă „de 

„maţiune,' acestă; mărturisgire prin îngerisii că, "calcă 

>autonomia :țerrei, -a ţerrei, „pe,care ellii, era che 
„matii i de: naţiune.a: o rolegoi Nă, măr turisire de 

  

Pa 

E ginismă “ depui. den ună, omii. a, cărui, ânimă a pu- 

:turiseșcii aci jcăD. Stirbei; “Bulă:  Balta- Lima- 
nulul, atei y şită, Be, bronuli s6ă de,, greutatea, atrei. 

stcedită într?uă: sita, crapulbșă. Înr ; place : să măr-
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arate; T i atei e: şi lao extut- oi Bă ude 

furigsccă! acesti “iar Sacrilegiă = a! calca“ atl- 
tânoinia!"'țârrer'i într” ună “punti * atatii! ia6*"deli2 

„cati de la care depinde prosperităte „inaterială 
şi :zlorală "a: 'sotictâţii. “Daca mâşii horeda' că, cu. 
publicarea acestorii scrisori și memoriuri, "aşi pl: 
tea să dovedescii' greșita „părere ce aii Omenii 
noştrii “de “statii că ptin diplotiățiă juiteriiu dobtudi 
dovăşi 'haţioiială Şi: “folossitârii, iegreşitii”! că! aşi 
publica” tote! aceste: acte doi umiliiiţă si "de: slăbi: 

” ciuiie!ri Nu este: 'aci 'ore "Ipculii, uiide să! regliiă- , 

mâinii în menioiiă: “hostră că. numai 'cândă: (aţi: 
nea la” vrutii: sâ” şi facă ticbils” prin” 'ea “ ânsăşi, 
nurăai” 'atuner a  dobinditii- în: realitate * "ceea ee, 
convine? sperii: că! "mai “la valle va Yedea'ori- Ginie 
“că ti: “din! lene; nu! din! bepăssaite, vedemii de 32 
de: aia 'Cumii ittecii““peste frontierele” hui ia 
idestă milli6h&; veniturile” oiiăstirilorii *înicniiăte, 
ci muiăi pentru: că decoraţiunile sirăine, cordânele | 
“i: craşatele; nu netâui "lăssatii să! me” ănirârăii în- 
"uă di: Şi 'să facebiiii Vintii i ăctăi cârs;; n6ăreşilii 
n arii fi putut: avea . altă effectii: în "străinătate! de 
câtii uă” dare din' uieri: şi ună” privire "eu: “ciudă 
“la unit: “faptu! îniplinitit,- precuimii i gai “înlîniplatii 
“auipă actul “nostru năţioială: “din iq Tânnarii. 
“Voii să: ariâtă că ori. câtă: ne : Vomii umili! de 
multi, : şi 'chiarii bână la” grâdulă câic vedemi 
că!se- umilesde Bibescu” nu' Yoimii iputeă dobindi 
“nimici” "af multă de: căii! ai! a pututii "dobindi "Bio 

. +
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bescu, Diplomaţia; cuurmii avemii uă dovadă , chiarăi 

astădi, „cu cestiunea, Unirii, va: lua negotenitii „acte 
pata i en dh 

contra nâstră, din. umilinţă, „nstră „chiarți,. “până 
“când va socoti că este destulă, Spre, a “dovedi 
că, mu „mai. „esistâmii. i! ie că 

Poate î ceva, mal ehiarii, mai ovidinţe că fulă 
pa „tab. 

' Regulamentului. "Vodă, Bibescu. va Să, șuatragă 
aia Vb 

acestă a. cincea „parte. a territoriului română de 
: ad it j 

subt, “veesaţiinile călugarilorii. greci , Șpre 220 
da,;printr'uă, formă, "egală, dominaţiunir, Russiei, 

prin, erarea „ consulului, scă, găndindă. cu acâsta 
pe A tt tii 

sâ'şi, dovedescă, "merite “personali : inaintea! acellora 
dit at 

cărora prostornă atâtii de n nedeninii tote,  nteregsele 
Iata ) 

naţiune, șcile 2. | 
i va: îi: Dai . 

Na vede cineva că avi acorda d sedii: 
od aid -U sait! to 

câtă. şi acestă serisâre; cazi, zii uă apparință, a. "fi dic- i 

tate de unţi “patiiotisrhti „căldurosii, ei emană curati 
Li . a 

din, cabinetul Rusiei. ca Şi tote. f rmantirile,_. ca: 
şi tâte, Selle- alte. juerâri” alle (fospedarilorii Re 
 gulamentutui, asi ar Russiei! Și, decoraţi cu "i 

a st 

tari naționali? : „Pentru. ce consulul, (Ruasier are” 
zu tai i ainu 

să. assiste la licitaţiunca, arendilorii monastirilorii 
sar PI Du dota ba iza da Sa LN 

închinaţe?, Pentru, ce. consululii, Russiei catechit- 
. JA Poti a 

roatii “chiar de. Domnitorulăi d6Erei ca „să . perese 
au ae ii sabin bla 

da, dreptulă Şi: formali a “cincea. partea ferrei? 
iz 

Pentru ce, dacă, era “să s0 recunnâscă' numai “ună 
ai Îl boii a ti st 

„drepli, de proprietalg allă z acestori, călugant: „greci _ 
asupra, territorjului: Românii, nu iaarnitica, acestii 
a (89 0 

Simulacru,; a ali, lui, Mibaiă, Viei, nummal călugari- : 

  

iu 
RR 

   

nuj ph ba zi e cr Ms 
4
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1tăi ir dtptuli să 'Estisfă TA Lică Şi şi să: “ţină 
 soobtelăi “46 vehiturild mibşiolorii? "Org Sinai6re 
Dumba Îpsilanţii, Miloşi Cara- Gâorgc, Mişu, Simici 
to. i te chuinţă de! assistinţă 'consoliloiii Yespedtivi 
la arendarea moșşielorii lori? Pentru: ce conșululă 

intscalii: "să lassiste di drepti la “ărendărta mMO-, 
„ gielorit astorii suppuşi Oiiomani i în (ceru: roiiiănâscă? | 
Peniru ca tâte afacerile acestori! proprietăţi, ai ă- 

o 

n 
doi i, “cu izupuni "po, consululii Riissici! de proted: 
lori, de! Berantii, de patronă, de stăpâni all acestui 
tărriniti şi. “ali locuitorijotiă după! dinsulă: “Pentiii Uca - 
o: 

consululii”” Russicii Să” întemeesă i în: Cancelaria “să 
uă judecătorii, a cării -juridicţiune de' vă: “camii= 

AT fe 

dață să se întingă, pe sai cincea pari di feri, care 
n) A ph 
să părâlisese! “justitia, feri, protegindi, ori: cani, 

teii al 3 art 

pe asesti, Suppiisi, al, “Hussici şi, 'să “facă! ca cea 
altă” parte! a locititorilori! ţerrel “a, rovidsca “lă 

“rue pe cd 

S6itea "acestori “protectaji şi „să "astoto' ca i dă 
pare 

"fericire! (ia în „oare! „Russia săi: proteză pertoţi 
juot 

AI Bandiţi sai companieţi, piecuriii" ve. “numiţi şir n 
vol, „de ară Stai! cine: va sa facă istoria âă- căii: cruci po , pati sep 

c6 „pile taţi pe “pepti a! fă cărui “cordăiiti!! sai 
9, ' 

Craşalil, cu „care-vă “păuiiaţi” deprețuinati totii "66 
este. "Sacru, totu! ce “este naţionali? “arii î destili 

ru 
numai, istoria” uneia din civaleriele” unor din vol 
„că să merite: lajidarea:. Pâuă şi! “ehiară” câvale= aer 

'viele 'şi” “cotddiiele'  oibjisorunui” 'Gfion: “cosţă” ji pe. pps î 

acestă “eră” “millicne, vă ăegradăi şi! Chiât taăiae 
7
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tea'Serbului,; paralisândui justiţia: adinitGădă! can:, 
celariă! consulului! grecii;;:căruâs: judecătoiiă pus, 

teruică, ardicată ;cu juridieţiuiea;i iei în; mijlocului 
Stâtului,. “nostru işi făcândii.:ca.mal niultit.d6:4000 
"dei, meni: şi:pămînteni ; chiar greci! “biulgari; - 
oviei. şi ţigani, să: bravese: “justiţia: română :şi :să 

recuin6scă ninmaiină--autoritate;; e caicelaria:, „CONSII: 
lalui, grecii. Acive:lociilii . săi adduicâiă: aminte 

d-lui „Arsăcheccă,.: :din:iQiuav ce, venitii: la'putere 

aidesfințatii, de “şi Monitorulii glice, nu, : 6ommisi 

giunea-; verificâriă titluriloră “suppuşilorii: străini, 

actuli „cellii mai mare,ricellii+mai::j justă; cellii mal 
pătrioticii all, Ministeriului:;Golescui1Ce gici -Bei- 
zadea;:allii:-cărui 'patrictismi întrece originiear:ceă, 

| illustră-a atâtorii; oi sce in! ati. sciutiii nică: “uăi dată . 
mai: biie,: .romănesce deicâti D= -ta, ce dici. lă acesti 

fapt veridică 2 aavAnchetashu,ie.:departeui:r 
inu Vodăi-Bibeseri. s'a; întoisii; dela; Coiistaniti-t 
nopol6; fără: să :ptă 'sfirşi- nimică:-în'acâstă ces: 
tiune..; (Şi, aj;făcutii.; intrarea triumfală: învţerră; 
a'trecutii” făcâii F âti- Frumosă: Yeîutinetită ;înlă- 
cul: Vulturului, să se.ins6re la Focşani,: lăssâni 
duși rievasta şi luândă,:nevasta: altuia după Jegea 

Doniniloră “şilia.: Împăraţilorii i a adunati “la i nunj - 
tă „peltoţi: preoţii, lăutarii: -pe carillfia. decoratii cu 
nişanuri, căci - îşi: procurasse, „câte-va de la: Stam- 

bulii;; 'a„fostăncăntati de,.t6te musel6,: ca eroii ;a- 

„părătoritt:allii ; familiei:: :ŞIBă întorsă: Zn capitala ÎN 

sa isă?aromescă,, sub, „aripile; “amorului. după; dunz
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gile, trude,i gi isbiiide/ ce.a:săvirşită. i: + Călugării 
greci; devenisseră; familiari: cu legaţiunea: Russiel 
în capitala: Orientului :v da: la memoriuii pe: base 
Comiinicate | ;dei.cari »seimirăii :și i:el.: Călugării 

"greci: iîn ferră,: se :certaii ipal.uă ăvere cele! pica 
din cerii.tşic. patrioţi: iboiăritavaleii: iai Russiei, 
da: dreptate! călugărilorii greciîn 'sal6nelc 'splen- 
dite alle: D-lui! Titoft, ii:Bibescui scria * :mereii'ila 
Petersburg! citindii,: megrășiti; mat: ăutâi: concep: 
tele; s€lle «domnului: Conisulă,. c Ca nu cuniiizva''din 
necsperiinţa!: deplină a'limbăziuluii:diplomaticii să 
hemulțumâscă; cu:-vreziă: frassă! necuviincidsă! pe 
bin-voitoruilii cabiridtii :părintele: ptotectorii sllă 
Românilori,» Seria eîncetată, “dari'nici unit. răs= 
pinisii șişi călugării greci : nui Liar” în + băgare'de 
s€mă nici de :cumă: 'autoritatea”.lui "gospodărâscă: - 
vind6ă: păduri,: 'despuiaăi; monastirile » de::o0d6rele 
lorărclituricesci'! vindei: i acareturi;'ivobiaii locuri 
prin embaticurişăl.i şel; iiNecăjitii,-: într'uădimi= 
ncţi: Vodă Bibescu dâ: urii! manifestă esplicătorii 
all politicei sclle ifitre "către ambbasâdorulii:sâu 
la: Constantinopole; 'creatură russcă, făcută! şi 
susținutii, de :muscali,::carrunulă::din. agenţii Tor 
principâli! în“:cestiuuea'. “panslavismului în” Orien- 
te; câtre; vestitilii „Baș-Kapi: Kclidia 'Aristarhi. - i 
-nitiilală ce estragemii :.după: 'chiarii: conceptală 

acestui; manifestă: 'dintcare se! înţellcge' multe:isc' - 
“înţellegă că iv veneă impuneri! stragnice::de'lă! Pe 
tersburgi:ș Şi dela: legaţiunea”'ruseseă+ îns: Cons: N
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tanținopole în; privinţa - proprietâţilorii ;; hărădite - 
călugăriloră. greci. în'ţârra iomănâscă.; „Darii ceea 
ce se;.vede; şi mai multi. este; că aceste) imapune- 

ri .nu'i, veneaii; directii... Cabinetulii: Russiei; nu. se 

cobora până. ase. înţelege cu. „gospodaruli, Bi- 
-bescu, şi ai da. „printacesta: uă - împortunţă, 6re- 

care; 'scria: consulului; săi; poruncâscă ;,ce :are 
să facă, şi nimicit mai multă. + Pa FE cita 

u Eacăi memoriulii trămissii. lui;«Aristarhi. , 
„3 . Ia 4 

Ea an per sait dia At i : 
Memoriul asupra abusivei numiri a epitropiilorii 

(monastirilorii înbinate)' și mai cu stemă “nceca' a: 
miri di siintulu! Mormiătii, mii lia că 
il ăi tara a fit i lite j 

0 i Epitropia :s'a: 'statornieită din itimpulă prin- 
țului Ghica 'cu consimţimântulii şi::adessiunca sa , 

“căci sânţii părinţi ati pututi prea bine să se' pre- 

facă 'că''nu seiii. cumii că nimici nu':se.: pâte fa- 
ce;: nici: nu: s'a făcută :'vre-uă::dată:i în: privinţă 
monastirilorii ,. fără.» ordinulii şi: 'priimirea :guiveri 

„nului localii;::cu:tâte.acestea.. lucrulii :este fârte 
constatatii. ; Astii= felii âcâstă epitropiăspriimită |" 
de: ptedecessorulii-; mei pentru-:motive!'ce:'mie 

_grei:a :esplita.: aci! se; şi. dissolvasse:; de: sineşi 

cu multii: mai înainte de:: suirea -mea:.pe tronii; 
Compussă „în! iprincipiă de. ina"! !mulţi -membrii; | 

- discordia: nu: întârgiă,- a-soi amestecă” între :diiișil; 
şi: după »-cuiniii fiă:care + trăgea» :câtii puteai mai 
niultă în pârtearsa;nu:'mai rămasse de» câtii ună 

simpli diaconiii de; la: inuntele, Atosil i care: și în 

  

zi
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suişi'titlală :deiepitropiă şi''pe' acela, de: suppe- 
rioră își -'care”: priimia : de''la: şefulii is6ii:" ordine 

„a-lua:tte!-disposiţiunile 'cei Venea. măi bine lă 
socolelă;: 'arvătândit: cea: nai mare indifterență 'câ: 

- WE! guveriiiștşiizcea' mai inare nepiissar6. peniru 
înteresstle'imoniastirilor ii; cu” îngrijirea-:căroia 86 
gicea” însărtinatii:: Singuta!: sa 'grijă'era de'a 
“aduna 'câtii se va -putea 'mai “mulți bani: lăs= 
sândii::să 'se 'prăpădescă! tâte''și :să:'cagă “în rui- 

„nă. Ei mă arrătaiii în timpii «de doni anni. că nu piei alerta i ter iet re eg pi cer pecetea Pate sie facă, atteuţiunie la tOte. acestea,.şi pâte că n'aşi a fo Sia Ziar Îi $ oii at 9 mea sasiu Be „fi dissti nimicii „multă; timpă, âncă, dacă mași fi 
fostii obligati printr'unii acti de -nesubordinaţiu- 
nei'şi de:revoltă;, care este :fără:-essemplu;! Şi ca- 
Te ș, «dacă: Ii ași fi tolerății jzarii f»avulii; relle; 
urmâri, Se Suit si ibid Daria iz iii 
ul siSossindii lermenuli uuoiloră. arendiiiri, icea 
dântâii grijă :a"mea--a: fostii; să cautii ai-rein= 
tîmpina apăsât6rele abusuri; ce:; arendaşiii esser- 
sai contra țărranilorii : în puterea:-cător=-va. pun= 

A turipe:cari ;regulamentuli organici lea: lăssatii 
nedesluşite , în-.ceca:ce privesce:: drepturile: :şi 

_datoriele; reciproce iallg. : proprietarului jcu ::clăca : 
șuli:i Aşa: dar uni; proiectii i cu condițiuni: de 

„ ateliduire,i basati chiară pei repulanienitii ,s.darii 
esplicând itote + casucilonepievădute:; şi ; lăssate- 
hcînţellesse de "legea: generelă;, cu; bre-căreii în 
dulciră, este 'adevărati, în nfay6rea''ţărranului; mi 
s'a! presentatii-'sjjre; întărire! şi li i amă:'adoptatiă
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ca” să serve! 'detibasă :la tte i contrăctele „de: a 
renduire cari se vorii face de toțe: monastirile fâră 
distineţiine : ca și “penlru: t6te;::celle:“alte + stabili- 
mentă! publioâ:: 'Oniulă dă” Muntele Atosii, pre- 
cuiimii: şi: cer! Tali: duioi” preoti," pe'cari a;trebuită . 

sâ'i: trămitiă: la: urma; lori” “după! cererea |Mitropo=, 
litului, î  vespinseră”iacellel condițiuni 'înichipulă 
cclli tai! ocăiitorii';! prin: urmare ! guvernuliii s'a 
veguti siliti a întrebuința i “măssuii“rigurâse :cu 
totală contrariiii căracterului şi" disposiţiunilorii 
s6lle tea” se "facă'a i. se' “respecta: autoritatea: | 
Sânţii: părinţi” se” plângâii că “ami: voiții:; săi ds: 
similesă“ "ou. "“nionăstirile:iindigene., Cât pentru 
cădea ce: se! aitirige lde. suppunerea - Jaf ordinile ile: 

„Bilinie” île guvernului, şi: că dreptul” dăinsi 

tututotit'monastiriloră acest - 'assimilare” esteiîn . 
legile” țârrel,: în inimhunitâţilo: nsâlleilîn "hrisâvez. . 
18” Priniţilorii ăîn 'tâte” “antecedentile,” îm ordinea 
idtărălă a luciuriloră ; Şi“ nu: "sari putea „pune 

“În indoialăi'nici”" 'contesta!: Tari “câtiiii: pentruii re- 
gultatulii tinitormitâţii 'cerutăt'îni . priviuţă contrat: 

“turiloii dă arerduire; 'sânţii părinţi: arii itiebui 
“6ă nofiă” recunoscători; câut: în “virtutea! ăcâstel 

sassimilâri, guveinuilă“le acordă: 'avcaşii proteca. 
fiube, gi-% chiamă, dujă: cutii :€fa' şi» drepti. 
“esto adevărat la! ăcelleazi: 'avanlage ::accordate 
“de! regulament monăetirilort acellora'+ din'alli | 

E ADD. Spa SĂ Ar Vi 
„o
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- cărora venită; .uă; parte, se „da. în, profitulă case- 
Tori «de.ibine-facere, -i ei nu it 
<iiit. pSe «cere. de: la Prinţulă, Bibescu observarea 
statului-qno.:: -așteptândii; decisiuncă, ;. cabinetului 
“imperialii. iPrinţulii: n'a;.voitii , să- “prejudece,; niz 
micii şielli,.asedptă şi va ; ascepta, 'soluțiunea, aces- 

„tei; cestiuni cu: iconfienţă-i în; înalta, justiţiă „a, Cur- 
- 6ă imperiale. Elli;:nu: s'a, amestecaliii, după cumii 

sa şi observatii, „nici în.::priimirea şi: întrebuin= 

țarea; veniturilorii, . nici. chiarii; în administraţiu- 
nea igumenilorii.. Și, cu-tâte acestea avea. și diep- 
tulă ; și. ;Qatoria: 470: „fe... Ceea, ce.;se, ascâptă 
de. lay Ourtea de &t. Petersburg . în, avâgtă. împre- 
giurare .este:a se; Sci „daca. Monasţirile .. sântelorii 

locuri : Bo; verii. supune acellorii XRENII. e „Ce, „Buntii 

| compensă; . pentru,;avantagielă, celi s se, oiferesce, de 

„ regulamentulit organici; :şi..care o:să fiă:summa 
co..elle 0,să., „dea peaseloriiede. bine- focare . - din 

- ţârră. ; „lată țotulă,, după ; câtii: mi. se „pare. mie 

Cellii „puginti; „acesta, „este; cestiunea, „aşa, :precumi 

Ba.pussiîn, principii. Dar wi. a.venitii,, nimă= 
„ nul:îu găndă, că, aceste, nionastiri „„vorii . „pretinde 

să.furmeso;;unii corpi, în;.parte, indipendenţii de. 
administraţiunea ; țârrel. ; Daca, arii trebui să „se 
îutimplei, acâstă „nenorocire: e".atunci.: acesta arii fi 
cea, mai, mare; menorecire, din tâțe; Şi legațiunea i își 

„prepară mari! greutăți „dacă, în “acâstă „prizintă ca 
e 

nu mai împuţinesă ore-cumii ilusiunile cu cari, din N
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ubhorocire 'se piănesta pia. siztultui Sati: părinti 

Mi se 'dice:să! “uindesă: statu- -duo, 'şi sămă - 

păgesăi a 'ni-fi bănuită că Hvoieseii a 'suppune 
monăstirilo': străine la ităa dependiniţă : „absolută 

de: cari! se'găseseii scutite în: faptă. aie ie Da, 

n Eu ni” 'scii 'cafe 'arii: putea; fi: acel situ 
qio: "se: înţelege :: ăeâllă! determinătă-"printuă 
atare! "de::lueruri 'basată pe: legi; iipe “obiceiuri, pe 
antecedente; ec"matii priimitii! âncă nici iuă':moâi: 

 căţiune ' legală?-A 1 Atunci * dependihţa” lori e-: 
esti absolută după - drepti” şi ! încifaptă.e: Singură : 

“ plângere'”'câ* sântele “locuri "arii fi “avutiit“dreptii 
să facă, este daca“nu: sarii îngăduii:a: li:se'tră= 
 mitte 'prissossulii“ venituriloii; "şi întrâc&sta, mi 

ae pate că nici uă:dâtă n'ai'avutii“ cellă mai micii 
euventii de: “plângere, *6ăci 'aă” luati totăzi:'Voes: 
ce cineva! să ilasse! legalitatea : duă':parte' şi să. 
consulte: “faptele din differite 'epoce?: Acea din tim: 
pulă' lui "Morus, ori Ipsilantei sai Carâgea? iNu, | 

câci atunci “Prinţulă lua” tote! idisposiţiunile” ce. 
socotea''de - cuviință :şi''iacelle ''disposiţiuni ! luate 

de: “diuisuliii formaii ! "dreptulii serissii allă monasti- - 

rilorii. i Să: luâmii :de'basă- ce li $'4' întimplată“.la 

“Grigorie ""Ghica?. Dar în'timuli:: doniniei 'acestuia, 
s sântele locuri: maib": priimitit:mici ună [felă: de: a- 
jutorii;: şi !chiară igunienii! lorii eraii goniţi” în-pu- 
terea” unui “fitmanii;) şi! din tură ă'iveințegrăţi 'de câti 

'cu -s&ss6! luni 'de: gille inaintea: 'resbellului. ii Subt 
 administraţiunea!” provisăiiă, “cu. tâtăi menagiarae
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co;fa pentru, sântele, locuri, tot .nu se. depărțâ niz 
menea de „urmele, celle „vechi: în ceea:,ce privesce . 
autoritatea guvernului, locali, şi esserciţiulă. ace- 

“stef, autoritâţi,-,, Subt Prinţulă Alecsandru : Ghica. 
aceste monastiri fară obiectul „celloră, mai scan: 
dal6se:;speculaţiuni, i și igumenii fură, lăssaţi în 

"-Yoia: guvernului, care, nu, priimnia, Gin, aceşti igu- 
meni; de-câtii. numai! pe; aceia ce se. dati jcu,.to= 
“tiuilă, în: plannrile, sclle :celle, interessate,.,.,.,.. „cu, 
+ îimPrinţulii; Bibescu, avea tou: dreptulă „să spe. 

„Xe;că;sânții «părinţi iVorii, sci să.. appreciese, mal 
bine, Icâtii, este :;de;,desinteressată „conduita. î-"6j 

conformă chiarii cu .demnitațea „Disericil. 4. i ja 
ini: a: Este, de doritii;10,repâtii;,;ea., sântele,, 10 

„Curl, să; sfirgescă, prin,a înţelege, că .cestiun ea cer- 
cetânduse;.la St.. „Petersburg „nui; va. „sustrage, nici 

„de 'cumii. de: la; suppunerea ce delegaţii, lori „tre- 
bue să, aibă. câtre guvernii;; Dea : Dumnegeii să 
potă înțelege assemenea. că veniturile. cejle mari 
cari „ati, întărilatii lăcomia loră până/la ună: aşa, de 
inalti igradii, suntă din.sud6rea-.a .60,000; familii 

„-române, cari aiiişi;;elle drepturile.- lorţi, stabilite 
* „de. însuși fondatorii acstorii'monastiri şi,cari drep- 
duri sunții:multă :mai.; multi inconțestabile de „câtă 
-chiarii acellea.alje usântelorii, locuri ș; drepturi, care 
-arțiiconsiste a.nu plăti fiă-care familiă, de câtă tret- 
idleci parale pe annii.dreptiijorl-co îndațorire; aşa pre- 
icumi plătgă acești clăcaşi în epocele cândă moşiele 
:pe;cari; locuescii Sai dati. acestor, monastiri; spre 

sa: şi: 

e
e
e
 

n 
ma
 
a
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aputea, citi fondatori, să. să, „mai  feriţi; „de, ori; 
- ce jefuiri, şi pentru: ca aceste dâri alle jlorii.;; of 
frandei spre; as îndestula «biserica. CU. „ccrăir şi: cu 

untii:de lemnii; să; se întâtoă:- chiarii, în +profitulă ia 
sufiletului, -loră. „Avemăl- tâtă jconvieţiunea iCă, Curz 

teă iniperială, nu Va “fi: surdă jlaji plângerile ; ace= 
storil mumerâse;: familit: “cari iși desecă, t6tăi muue. 
câ lori; într unii „.rodă, ce, se; „perde p6uuni pă: 

mână: străini. EU ntariru ci "onitzaerozer id 
A: Oi: :Cumil,-: să, binosnvăntâmii acestă: "MO 

mentă de;inspiraţiune:alliă :lui Vodă Bibescuţ şi 
să “luâmi 'aetă „de. liniile 'din urmă dale: acestui. 

memoriu, :Negreșitii .că,;: Vodă Bibescu a; avută 
oceasiuni: să i:vagă multe:; i hrisâve;. dieţi, şii lega: 
turi: în originali; acte. ce; sai ;istrinsi» dei:pe, la . 

“ monastiri sub, g guvernulăi provisoriă-allăi “genera- 
„Jului: Kisilefi: :; Negreșitii că Vodă „Bibescu-:;nu 

putea.să 'citese în vînt, assemenea linii daca ară” 

fi sciutii că essistă în- „documentele; ce:nu mai sunt 

în» eră: «mâi-vîrtoşii» cândi:era șigurii Că mer 
moi lil: su ;0-:săj ajungă chiari: în mânele,, acel 

lora „ea: “possedii.. actele. „Său fă, [bine s'constatatii 
dar: că) mărturissirea este chiarii:a lui Vodă. Bi- 

ibescu; că, locuitorii de, pe. moşieie;i monastirilorii 

închinate» ati: „fostii: obligaţi să: "dea, ş şi aceșta |. 

„Prin „hris6ve, sitestamenturi. şi j legaturi, „de “câtă 

-humai-trei: deci, de: parale ipe: ânnă ;de i-familiă 
a «peutțu «tote; „drepturile, proprietăţii :şi a acesta. CA
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uă ofiralidi! bisericel: pentru: "uşurărăa 'sutilete- 
Tori lor Miz trăia hai cz aa fac e 

Şi cumii sarii putcarcspliă altti-feltt darea 
atâtor! moşii, asci:“Donmiuului ?: Ce.:felă I:» Piuşii 
Români :s'au:gânditii ivre-uă . dată să înalțe Dom- 

“nului: ţipete''în; locii «de: tămâiă; şi: să'aprindă du- 
rere: în loci de ifăclii ?.-Nu! i: Cândii acești :pioşi . 
Prinți,::boiări;! 'neguţători şii: „femeile: : lorii 'ardi- 
caii nă monastire' în numele Domnului: Şi '8us= 
trăgeaii: uă; :pârte'!'din': 'averealorii: şi! a “'posteri- 
taţi lori, “spre! ao “înehina + bisericii, numai 
pentru câ::Dine-cuvîntarea.: celloriii ce -deserviati 
altarulă. și intreţineaii! ateu .monastire să: se pâtă 
“urca împreuhă! cu- tămâliai! la'itronulii: cerescii, nc- 

"greşitii'lcă! trebuia să: prescrie, şi'!săi:lege uă +: 
urare "acestori: deservitori'::ai altarului! Pentru - 

“ac6sta::vomii : da "dovegi;! dovedi. istorice;- -dovegi 
“autentice; ică ipe cândii aceşti: clăcași : de :pe muo- 
şiele: monăstiresci. plăteaii "trei. geci de parale pen- 

„tru. tâte dârile, jclăcaşulii» dupe moşiele. «particu- 
lare: plătea: întreitii ! Şi împătritii acestă darâi Ceea: 
ice : "vine" de ne! dovedeşte că“ aceste: silişti,: aceste 
'sătei prin închinareă a: lor la» Monastiri deveneaii . 
'haocoruri* priviligiate în! privinţa. proprietăţii: şi 
'respectate. de Statii la tâte: reforniele:- Regulanien- 
ituli îns, care "despuiă! statuli'în fav6rea pro 
“prietariului ! vu: ținu “Socotelă!: „nică de: cumii. de 
“acâata, “bai âncă cu: mă mână-! sacrilege !: şterse
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| “aceste “naocoruri:.dint legea. commună, “;abando- 
-nândule:ln prada! străinului, i iri ro. siMânai 

„tură î Îmi pare: râu că "sunt: silit, să. treciipeste 
multe: acte; :cari: de; şi's 'arii» putea” socoti: înallă . 
—duoilea:: plană; dâr.:totă arii:-fi: necessarie: uspreţa . 
- completa: tabloulii:i Publică :numai. uacellei: doci- - 
- mente în cari, găsescii s trăsuri + pronuiiciate : spre : 
-a ;caracterisaii epocele,.: "spre a: lumina: 'cesfiunea. 
şi: “Spre: a:'servi!și;iistoriei politice” a (Grei n6stre. 
5 cs Ami. Qissui aînat': Sus că regulameatuliia 
 despuiatit statulă ;spre a; înavuţi :pe: boiări, ilacă -. 
„uriă memorii oallă:.lui :Vodă.: Bibescu: coritimpo= N 
“rani cu:celă ':der sisu - care atestă acesta ..cu:unii 
“chipii. oficialii; câci acestă, memoriiă:'de. şi nu este 
jînsemnată «câtre cine. este: adresată ur dar: “eu iîlii 
i:cregiă -că. esteiicâtre:.vre- uăipers6nă: pulinte;. din: 
i: Cabinetulă: Petresburgălui saii-de a curtea: Rus-. 
-siei: Negreşită că.:fiă- care; din! aceste; bucâţi: ce 
-publică ară r merita : comentarie întinse; Spaţiulă 
“ânsă -allă unui diară!: nu permite: 'acestă. Lein- 
“şirăsuna după: alta: lăsândă. pefiă: care: să: 1eci- 
: tescă; 'să : ile 'hecitescă ;;- şi săi ş şiule . *comentese, 
iiprecumă: vorii; voi! și precuinii; le. va»veni:la-s0- - 
iicotelă, fiindă; bine; încredințată; căboiării şi:re- 
eboiării;; decoratii șii nedecoraţiă,. voră dice fiă-care 
-mai tare saă mai'înceli : „Boiării: aii cîndulă, terra, 
botării au (rădală. interesele. cele; mari alle: terrei, 
boiării, peniru în partele folossă, aă speculată qu- 

 bouomia ârrei, interessurile sfatului, anteressurile 
9
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- Asculii; daca..inu.: venia i 48.'la:timpu,.; Russia ne 
înghilia cu desăvirșire: Acesta” nu este! uă;:ca= 

“lomniă;; câci aci !vorbescii “actele: şi; vorbesci mal 
ielocinte: de câtă orl-ce elocință. Easă campionele a- 
apărătorii! allă: boiărului în fagia acestori: acte,:— 
- Regulamentul: este .fapta 'boiărilori. în. complici- 

"state -cu': Ruşii; şi » regulamentulă a răpitii autono- 
i; mia ţârreă; cu: chipulă :cellii mai:directă. şi a des-' 
„puiată - statul. în ifavârea 'boiărilorii .cu.:: ună, sim- - 
*ţimântă: de egoismii :osebitii: de iorl-ce; umbră 'de 

- tapirită: publici; . a: atacatii statulă : românii: cu .a= ' 
-oeeaşliiforgiă atâtii în: partea sa'Ipolitică. câtă Şi. în 
ipartea i sa » economică. . —: Sai: imărginiti „'ânsă 

„uboiăril în; loviturile .ce. dai patriei iloră: de. fagiă 
iîn Regulament 2.:— Nu. —.::Prin fabusurile loră 
tra”; regulamentarie;:. ei: sugii. totii sucul sociali 
-pe: "canalurile deschișse'! lde regulameantă;. ca: să'lii 

sarmice pe: ună lucsiă. desfeinătii affară. din ţerră, 
tsi: prin sutei:de decoraţiuni se:.întrecii să: 'des- - 

„-chidă tote: câile!: “diplomaţielorii atrăine!. spre a 
E -Tissipi: ori-ce.. umbră: de -suveranitatei.- Arii. ice 

„cine-va-că a fostii ::unii „pactă între boiări şi străini: 
- lăsaţine.:: voi; străini să; „Sugemii':noi ii paâtrioții 
vița materială. a. acestul: “poporiă, şi: noi patrioţii 
vă = lăssâmi , „pe, ivoi: »străinil: săi, 'sugeţi : vicța 
„moral, „Not voniii -crăpa: de. îibuibăire. şi. veţi r&- 
mânea,. voi: și cu:una! și cu. altati n, mt în ind 
nai Bit A Sa tg ag priit . aaa a Mate ii asi eee ri i Aeuol a
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iati st „Meinorialii ibescului.:, uta 
“ii a ori tata ta taieri 
şi + „Monastirile:. închinate, sânteloră locul; mu | 

iinumai că ai, contribuiti toti. d'auna la, utreţine- 
“rea, stabilimenteloriă ; „de. bine- -făicere, dar. âncă au 

„Imătă parte. şi; la sarcinile: statului ;. de câte or. 
jiţ&eraş în, împregiurâri grele, „reclama, adjutorulă | 
loră;. ceea ce .nu. le .opria. să „adjute; la -trebuinţe . - 

i ŞI. communitâţile, de: cari; atirnă,; NEI 

i re Dacă; Sari, considera aietele,, de; fondarea . 

Bi donaţiunea.- moviastiriloră, precuimii; spre, essem- 
“pla, acellea alle monastirii: :Văcăresei, „Radu= Vodă, 
„Mărgineni; ete, ete: deosebilels”. decrete, Domnesel, 
'seris6rea, patriarhului: :Policarpă din annulii 1816, 

„ precumă ;şi. formula - actelorii; de, numirea . 'egume- 
„niloriă, nu: s'ară trămitte sântelorii locuri, „de, cât 

-.prissossulă yeniturilorii,; după-: ce, mai . „ăntâii se. 
„voră, aceoperi „aici. tote : -cheltuelele, necessărie, la: 
-inteeținerca monaştirilorii;; precumii şi, acellea; „pri-. 
„Xitâre; la ;obligaţiunile . împusse în . favârea: deo- - 
: sebitelorii. stăbilimente.. de .bine- facere; 2 Şi. Sarii 
i „vedea. că; fondatorii; n'ai, „dedicatii, după: timpă, 

„aceste. mOnastiri. sânteloră louri, „de câtă; Cu sin- - 

mai bină indeplinite, prin supra: „veghierea şi. Pi 
„erijirile, ce -le Yoril, da sântele, locuri,” îi . 

 sele; beneficie, ve. result, „peairu. aceşte: “monastiri 

„din, „disposițiunea, regulamentului. organici, ise, în-



- 

„lise. 

„credinţesă:'cin6=va cu.securitate :că Veniturile ori 
Sai încincită, cell puginii, în urma nuoeloră in- 

Tstittiţiuni. î- În 'adevârii; “drepti: despăgubirea sa- 
“crificiilui” scutelnicilorii, "posluşnicilorit şi tutulură 
i prerogi tivelorii': de “cari! se: bucuia “până: acumiă 

„i classea "nobililorii; legea: organică a 'stipulati: în 
Îfâvârei: lori avantagie 'cousiderabili, cari: "decurgă 

i “dia” dreptulii! de :proprietăte.!! +: iul 
„Guvernul: 'câl'să. otă! îndatora. pe: “țărrână 

„a: 'Se''ăcita: do': “muoele “îndatoriri: câtre: 'proprie= 
“tâte, a trobinitii: să lăuşurese nu: numai reducân- 
di “TOrta!: "multi contribuţiuriea” personală, dar'! Sa- 
A crifitândir” “ică "niulte: Tâmiuri de: venituri publice, 
* precuiilir-y vâna /-interioră,l getituli, * vinăriciulii, - 
= dicimăritulu 'tutunăritulă și: altele, : Din” “aceste 
 Goncessitini,; “făcute în - paguba” visţiăriei numai! cu 

| “scopi de la: “offeri i 'Clâssei “nobililor uăi : despăgu- 
“bir6 de: 'sacrificiele ceşiia! "impussii, “nu profită 
"i mial” Puginit şi: ionastirilg! înichiniate, la sântele'1o- 
“"curi;: cari: se ti? biacură: de iunea a 60,000. fani- 
tii: “române! dtiţi” lăi “Cultura” moşielorii mânastirescl, 
“gi!IGari'! monâstiri 'aiii: “avută într'acesta” “Dică ună 
"drepti !ci sa «făcutii âst- felu numai" îi: conside- 
ii Făţiuniearide'ai. ni” 'regula' proprietatea: 'fontiariă “prin două: legislăţiuii diferite: Îi, Bz date, 

„Se. v&da“din:: “6e]le ! espusse 'că “moliastirile 
- aichisate: sânteloră! IGcuii ai: 'coiitribuiităt totii-d? a-. .. 
4 ituha'“lâ! întieţineră: âai ășegeniintelori de. biiie-facere 
i ăi luată “Pâztei ăi “greutăţile: Statului fără Dier
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uă 'Gontestaţiurie: şi: incă de- atunci -nimjcă nu; ;B'at; 
ntomnplată: care săile; pâtă . dispensa:'de. acâsta.: 

„Cu: tâte:.: acestea -desla:-1828.-înc6ce că-» 
ugării erccă refusă. totulii; nu mal îngrijesciis nici: 

 chiarii:: de; întreţinerăa; 'monastirilorii de: aici, din + 
"cară -celle rai (multe:'se' află: 'întrmă'stare;ațâtă) . ; 

de: derăpănată. în :câtă.-/în e milă: cui-vă-:să'le: 
vagă. . Dreptatea.: “ariib.cerei: în: celle-.din itirmă; 
ca: monastirile::susii :: arrătate,- “dacă nu: :Voescii „săi! 

“ţilăinici: nă: socotelă. de disposiţiunile regulamen=: 
tului: organici, să“nu:pâtă invoczi:de icâtii;- legile, . 
cari : iregulati iniateriă : proprietâţii territoriale iîna-3 
inte. de 'Tegulamență;; 'dar :c ă:prissossuliii: benisfi=: 

cielorii:'ce''resultă “pentru: proprietâţile ::bisericescr” 
- diu? efectele 'nuoeloră . instituţiuni, să::se.- întârcă, 

în'icasele” publice. DA, esta orei iei 
int Totă ăi: dată într ună . spirită de conzilia- 
iune, şi. dorind * numai-a da ună soluțiine: ace: 
stei-:cestitini,: carei: altii- felii nu = 36» vamal; sfirși:. 
niciiuă dată ori-în: ce clipi: arit:lua=0: cine=v as 
se. propune. unii nijlocii. forte simplu şi: cu: totul» 
în ) âvantagiuli sântelorii 10curi, i 

“1 Termenulii 'contractelorii-+ -espirândă în una: 

lua “Apt” 'atacestui anni reinoiiea” “arendâriloriă» - 
se'va face prin adjuidicăţiinie cu “'concur inţă 8 -pu- 

- blieitate, „urmândă formele Jegali proserisse: în 
dăsemeneă: 'dasă.”: Uăi ta, pairai parte i'să va da 

. pentru aşăgămintele 'de binie-facere din: Piicipătă! 
şi" celle“''alte. 'trei--pârţi:“s6': von "pine' îni "dig? 

N
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posiţiunea: saritelorii; locuri, reniăindit:: “ca: “miiniete:u 
riuliă':imperialit: să, le: regulese. întrebuintarea': după 
cum va. „socoli': :mai'concenabilă, în halta sa. în 

ti telepciune:i iu îi i a Se îi 
„Summa tutul orii i veniturilor; ârr ătată chiară 

del iguzaeat însuşi! este de'3,000,000 lei, din cari; 
sântele locuri profită numai ba treia: parte, iară, 
restulii se: rătăcesce de la destinaţiunea»: sa, prin: 
totiă felulă: de: mijlâce,: Pâte să: assigure'cine-va;, 
căi: adjudicaţiunea, ipublică va iface.. să: se urce! 

| veniturile monastiresci: pentru 5,000 „000 Şi .S00=; 
țEndii «uă: a patra parte! saă :1,250,000: va rămănea; 
3,750 „000 ilei. de: cari vor! profit a ..săntele: locuri. 
fără ai se mai absorbi summe, considerabil: în: pro: 
“fitulă 'personaliă. şi immorală all unei . mulţimi de 
individ lacome, precumii se: urmâsă până astădi.“; 

Eată: acumii : că, se: milostivesce; “cabinetul 
a. “întreba, :printruă; depeșă a.D-lui.: comite :Ne- 

„selrode: către: consululii “generali. diin Bucuresci,. 
 .părera  gospodarilorii : din. ambele - t6eri într uă. 

cestiune; deja prejudecată, dei icabinetii.- E 
pa iii ii Tiz at 

Copiii după: uă. i. Wepeşă a Esec: s sclle vice- -căiiţelariă 
comite; de ;Nesselrode, adressată „D-lui de: Daşcot:. . 

i cu, data din. St, „Petresburg 28 Decembre 1843. 
p. 

pi ze 
ah „Brinciul Bibescu cirinâsce. motivele „cari, 
ne. ai, angagiatii; a. ne. opri :până; acumiă dea dis-, 
cuta, cu; ; dinsulii ; afacerea; averiloră .monaștireosi. 

Pi 

  

. 

IE îl i : iz] qi: Iu tata



185: - 

inchinate “la. isântele “Locuri.: Într uă 'cestiuie; dex 

vă natură . atâtăi de delicată, nisa, părutii mat.» 

"essenţialii 'a e assicură; “mmză: ăntâiă. dei disposi=:+ 
țiunile clerulul - ortodocsi la, Constantinopole, şi. 
de:a'i lâssa: timpulii:: trebuinciosii: ca: să: se:pâtă a - 
pronungia „către nof! în:inisce termeni mat: espliciţi 2 

asupra. dorintelorii-ce ari avea: să; formulese spre i 
regulurea administraţiunei averilorii; de carievorba:i 

Acâstă: urmare ; fiindă “conformă. cu, respectuli, ce ; 
“noi. + datoriamii:: înaltului: cleriis-, ne, este! dictată ; 9 

și de; datoriele . de: proiecţiune ce 'ne impune. bise-. 

rica orientului, şi astă-feli ne permittemii să cal-l 
culâmii lucrârile .din: successulii unei negoțiaţiuni : 
ce'-s'ară: deschide -cu gospodarii Moldovei. şi Vaz 
lahiei pentru: a adduce în sfîrşit. unii: aranjament, 
justiiii şi! ecitabilii; între;: amândouă. “pârţile. in În, ut 
cunsiderațiunea:: :acestara: noi: ne. ami; 'otărităza-: 2 

circonserie esplicaţiunile-- nâstre: cu, sântele, locui | 
în nisce limite cu -totulii: confidenţiall, « Şi. astăgi 
vomii “conserva acelaşi: .euracteră ; de :reservă în - 

cotiunicăţiunile;: cesunteimi: ndecişii a: adresa: în] 
acâstă. maăteriă amândurorii:, „Gtospodarilorii. ii iată 
„i În, timpulă:; şeilerii. „princiului «+ Bibescu lait 

“Constantinopole, D. de. Titoff "i-a:încunnoscin-o; 
țatii --proposiţiunile allă + "cărora: amă. „ereduti: că 
taputemi isă; ne. „făcemi forgânălângărrepre= 

sintanţii” 'Sântoloră: locuri. i Gospodarulii ;Valahier: a. 
ai ; fostii: :assementa; informatii; că cniol ami 'ficsatii 

sânţiloră: părinți: unii: termenii: ca! să respuugă: las: N 
3



6 

propoșiţiiinile âstră. „Acuniă  possedâniii» acâlle:i. 
respunsuri, şi: ni ise” pareii:că veniti - timpul; 

„să: ne. jesplicâniti și, cu- Gospodarii, şi sătcunu6= 
scemii : 'şicopinitinea! lorii asupra: cellori::ce. Vor: 

- să offere sâitele Jocuri.: Dacă, din acestă schimbare! 
dej idei; vă”:pitea:'să cresulte: Ver-uă:; appropiere:4 
între: părţile: intereasate, noi :ne- -amiă::felicitar;, “în: 
t6tăfuputerea i cuvântului. > Ori: :cumiă va: fi. ânsă,:: 
asceptâmir: ca. gospodarii! să ŞI: dea: wpărera.loriă:: 
casă -putemă judecâ,:.Guniă + concessiunile : „Teci-.:: 

-prâce'ivoril ; putea condutes lucrurile: Ia: uă; înţel-ii 
legere: împaciuitâre; cu ile Pta în title vio poa 
ut „Spre: a „simplifica.“ 'cestiunea “pet-câtă.. se:va. 
putea mai: "multii;. vomă: desfate-o oi detâtei.consi- 

| deraţiunile 'secondarie: gii:de: detalii, : Şi: ne: vonă:; 
mărgini: a Chiema;battenţiunea: gospodariloră:; ari 
supra hirmătâreloră trei: punturi: cari“voră foEma-; 

   

“băsea:: 'arângeamentului-ipentiu;: Care: intexvenimiă, i 
14:21, Sântele: locuri'iconsinătii:. 9 itzi i 

” i Ti La'arendareasaveriloră. monastiresci prin 7 
lioitaţiună "publice; 'dariidoreseiii 'ca::consulaturile » 

“n6stre. să: aibă: a:supra:veghia: “acestei: licitaţiuni 3 o. 

fâră :ca' ver-ună 'dii: „autorităţile: ț6irei: Isă pâtă în- 
terveni'la'acâsta;i! * Moti op loa iat beton 
„în 2iiSe, angajesă. a. săvirşi reparăţiunile : :M02.7 

astirilorii: grecesc: cât seva'putea' răai curîndă:: 
„Și: în corizee! 'împrejurâri în! spaţii“ :de'noăi anni; 
adică "până în 1852, dar:-şi siibtii:-acestii : rapporti £. 
nui priimegce- doncursulii "sai. aesteculii: autorițâ:: 

N 
x 

c
o
n
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ă ţilorii: reivile "sa; “ecleziastice ofall6r: iPriicipatizv 
“oră. ji pai te Dn crea cea Pi leinoy 
8. “Oitereacă a. da pe toti “annulă. „Înin'casele + 

stabilimenteloră „de; bine-fâcere..şi:de; utilitate pu=;; 
blică .uă contribuţiun; de. unit millionii de lei tura 

 cesci; 'cu:; :condițiunea toții. de uă.; „dată, ;ca; iplătin: 
duse „regulată acâstă summă; monastirile; grecesci;: 
să nu: fiă. „ îndatorațe,: “a, îndeplini , 'milele,; „otărite:, 
de: fondatori, nicĂ: sarcinile impusse. de administra. 
țiunea erei; + Şică Gospodarii. Bă. otărască, a se. a 
libera din inâinele antoritâţilorii, legali acellea din Sa 
tre; monastirile. „greceşti ce, “şi] [ vor! fi, însuşitii: ar- 
biraricesea, îi ia fe moi ep cae 5 „dna 

„Pentru mal multa  dcstuişire. noi Vomii în 
oi, aceste, trei. punturi "dc. Gre=care, “observaţiun : 

| „La. putini” 1. Ruă pentru: a accorda, re- -eare . 
atitudine sânteloră” "locuri, noi. „propussessemii a 
se "fiopa! ih termenii ide. inoă. anii, " socotinduse - 

“de: la 12 Noeimbre 1843, “pentru” ă- “tegula arenz, . 
Net 

dareă” fă" căra! "mionastiri în, particularii,- în câtii” 
sapt 

să: se facă, a. se „potrivi. tote” termehile” la: uă 3 
cecaşi- epocă. “care să “fiă 12 Noămbre' “ali ap” 

„praoe 

nălui. "1853, sfirşituli “gunoralii allii“-țermenilorii A n, 
tutlorii contiacteloră essistinți şi câte. voră pu- 
tea: îi retninoite în acesti ! interval, dar nici în E 
triinii das ni “se vor! : putea” preluligi mai multă 
de''câtă! până: în . anul" 1852; și începfiidii + de 
la acestă epocă. vicitaţonle” publice se Voi. iezi 

 îuinoi: numai: la':câte! duoi ânnii er: ii e 
si însa puntulit: Ia -lea,. noi:  propussesstină! sa-h 

N 

    

  

 



cellaşt: termenii! de noă anni pentru. :Bâivirşirea ? * 
„complectă a; reparaţiunilorii şi recoustrucţiuniloră * 

- monastirilorii: 'conforiii cu veniturile -"l0rii” şi cu 
" demnitătea 'eultiiliit. Pâră a otări iuă sumă 6re- : 
„care; noi: ami fi erefutii dreptii că sântele- locuri: 
să: promită a consacra! peatru: acestii: 'sfi îrgiti-- văi 
a patra pârte: din'venitulă annualii ce elle: priimescă 5 
din Principate. “Fondurile: ce S'arii: putea: găssi dis. 

- ponibili după ce:s'arii ! 'efiectua tote; veparaţiunile: 
necesarie,. şir forma - vă: casă :de :reser vă, pen-: ij 
tru intetuplare, 'de'inuoi repăraţiuni: în viitorii: aul 

:La puntulii: 3 -lea,” pentru” ceea! ce privesce', 
| subrenţiupea pentru stabilimentele „de. bine- face- 
„re şi de educațiituea! publică. în Principate, noi: 
ami! creduti, că trebue să se ea, în. conisideraţi- | 

ț ip 

une. dorinţa” sânteloră locuri, cari, „Ceriisseră; a li. Mit 

se fiesa; cell! pugină pentru, cei dăntțiă. noă” i 
zi anni, uă ciftră: inYariabilă, A în „locali celei, d'ân- 

„AIBĂ „proposițiuai, de a, da uni cuarț din venită, 
i Ca 

ă pentru” acesti: sfirşiti. „Dati ne: ami gândit că. 
cifra, subvenţiunii, „arii putea. fii rădicată, la uă 

a 

mai mare. Summă, Cu tâte, acestea. ni. se, pare că: 
it 

amEnduoi „Gospodarii!, ară. “face. bine! să “primâscă,,, 
plată. anuuală de „unii million, începândii,, de la; 

„+12, Noembre,, 1843, e ca anii arangeamentii proviso-,; 
Ti prijmitoră; de a. obţine | mai. tărdiă. uă;mo-j, [ser 

dificaţiune în avantagiulă, Principatelor. | iun i ii 
„Voinii trece * în. tăcere ;; deosebitele cestiuni ; 

de; detalii, pe: cari: ami crejutii ică: irebue-- să le 

y
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tratâmăi! mâl : “di nainte : cu. însărcinaţi! din ! 'par- 

tea 'sântelorii i ilociuri. Şi fiindii :că acelle 'detaliuri)) 
“ s&'reducii la cele trei punte principali ec amă enume= . * 

„rată. mai susii, e vorba acumii de a coustăta;. înainte, A 

de tote, asupra baselorii ce puriemii. aştăgi în es: : 
samenulii lorii:. Noi vomă simţi uă salisfacţiurie re- 

ală,. dacă amânduoi” Princil: ară putea privi aceste: 
base ca proprie a. deschide callea unei. înţelegeri. 
Vă: inviti» dar, domnule, a' întia, în “acestă. pri=: 

vinţă, în discuţiune cu'ei, incuunosciințândule, con-:: 
“Adenţialii, copriiiderea acestei “depeșiă. Bine-vo-=:: 
esce ai angagea 'să! ne “împărtăşescă; “opiniunea i 

„oră: asupra“ celloră: ce lise: offerescii: de .sâute-! | 
„le'locurii şi *: a “însoţi - 'opiniuncă, 'ce “ne:'vorii: 

comunică," de “tâte: deslușirile +: necesarie,: : spre: 
a ne “putea: pune în' “posiţiune ':să juidecâmii. mal: 

drepti: asupra” 'posiţiunilorii: respective. Noi. voii 

suspaida:: ori-ce':altă-felăi de: domarşe:: în -acâstă! 
" affacere până! la: priimirea: resptinsurilorii- amen-"! 

- duroră: Gospodarilorii,; cari"'vorii: vedea, :ne place! - 
so: credemii; în acestă manieră. dă : procedare,; 

uă''hou&: dovadă. de. sinceră n6stră dorinţă de a. 
“coneiliă,: pe. “câtii: depinde” de noi, : “interessele- Şi. 
„drepturile, “amândurorii” pârțilorit:. « ie PI 

i, În. sfârgiuii, > trebuci:să observâcnii aci că la: 

1 Noembre 1843, fiindă cell. din; urmă termeni ; 
„allă: scutiri: de: dece aiini,: câtă: adică sântele l0-:. 

cură "ati : fostă: apărute:?de ori-ce: dare, tbte: Seleu-+ 

Iele: nostre se: reducii la: acestă . eponă. «i iti
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a Acestă! bucată, de înaltă diplomăţiă face. pe : 
Gospodari să, tressară de. bucuriă „că suntiă- 'Con- 7 

” sideraţi. drepti: teva «în; cabinetulii;: protectorului.. 
generosi, și inspiră lui Vodă. Bibescu, umilea seri- , ! 
B6riă;: ce: voii: publica; mai, la: valle... iat 

mii Până ai HU: pună sub, „vederea. poporului. Ro. 
„mânii, actuli „cellă ;mare. de. “umilinţă, allăi: lui Vo-+ 
"dă. : Bibescu,. iespuiă : mai ănilii şi. ună, altii, -me=,j 
moriţi de: “atunci all lui Stirbeitt! icâtre;, cabinetul; 
imperială;: allă: Russici,. în Care memorii: găseseii,, 

de:şi: condaminti, uă idată, pentru, totii. d'auna, -pe.: 
toţi:.aceia-ice: aii: primitii ;să. negogiese. cu cabine. 

„tul:  Russiei:: “înte'uă cestiune. eminemente, ;de su=.! 
veranitate;. înteri6ră : ai ţârreis. găsescii, . dieii,. Mă]! 

attitudine, mai. * demnăsşi. uă.:propuhere; carei, „de şi: 
“ne dreptă: dar de sară fi priimită, amii fi rămassti p6&-; 
te giastădi datori câte-vu milli&ne, ânsă,. „ne. „ami fi. 
liberati pâmâîntulă îiitregi 'de acâstă. robire e, nurdită: ui 

- de: regulameitii :şi întemeiată de Ghica, din care: as 
“tăgi: irebuescă Sent. cu: totulii : altă fel de: câtă, . “ 
aceia .pe.cari! avemă: ca: săli pâtă seste, tăindă-. 
nodulă care, a;se. aj - :deslega;; este cu: neputin-.. 
ăn Al: Cândă aţi, Sci: voi, Gmeni-ai trecutului... . 

câtii suntemii de mândri. noi: “cei. acusaţi; fâră îns, 
trerumpere . de; voi, :cândi:. 'aţi sei câtil. sunfemii | 
de ;:mândri, “cândăi, puremu:! [descoperi - printre! ac-! 

„tele vâstre, printre trădârile vâstre:,câte: uă. tră-. 
sură;: câtă. de- slabă, de patriotismi,; de naţiona;, , - litate, de indipendiuţă, de demnitate naţionale ;:



N 
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-data' ați sei voi: acesta, 'negreșitii: că cu t6tă râu- 
tatea vâstră;. ci: totii necasulii :vostiu: că. tă "ani 

“scossii fâră “voia: vâstră. din -robiă, nu'ne: ați:uri 

atâta, — Dai vigiulii :pâte:.:crede'fîn !virtute?- 
Dar  măterialismultt pote: crede! în: "idealismii ?- 

* Dar boiărulii” pâte crede că essistă! Griehi. cari: să 
"facă “abstracţiune deindivide;; de' interessei perso- 
“nalt, şi” să întindă mâna: cu. : cordialitate  acelluia 
pe” care i întîmpină “lă 'uşia 'teinplului: pătriei; în 
“care” se “Snchină” qIlă ? Nu, Do: nnule „Stirbei; a- 

“'câsta'“D talinu: o" credi; : şi pici: că!" arii. ievoiă 

“să te facă .s%0'*cregi; 'dar.. pie ruşinea: celloră 
“ce-e degradă “astădi,i to. salută la cțire ea: aces-" 
“tai memokiii' işi: 'te bine: cuvânteit, "il sin) Li d 

    îm pe ti a fa 

iii Pi : Bucuresci! 21: Decătubre” 164: a] 

pis ia “Monastirite ineinate:” a îmi, 
    i ri ui „NO. 3. Î 0 di ui 

!,Guveritlti igmânii pa! făcut! tni.0osi ce 
“ ptivesee “monastirile - ce: ătirnă de 'coihinuritâţile 

” grecescă, "de! câtă a cerutii,: ca “coridiţiunile:: COn= 

_tracturiloriăi: de! 'arenduire, * ii cari” se ori!" face! de . 

„delegaţii acestori. coninnnități, săi! se: comunice” 

'şi "lui mai înainte: de a ise "Subscrie: “Tinta sa 'e- 

'ste de : a! face 'ca! aceste! condiții să: fă 'unifoniae 

„pentru tâtai monăstirile inchiriata Sail iieînchinâte ; 

"de al” “opri casă mu fă: prea Yiaultit': “apăssătâre. 
“penti U ț6rrâni şi “de! a' “elimină ! mal cu 'sâmă” a- 

"cele claiise- vage initrodlisse' siibt pretestilă- 'de i -



u
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Li 
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-Yoire: “derbună. voie, cari, dau. până astăgi aren- 
“daşilorii mij.oculii de .a se arunca la..totii . felul 

-+de'avanii: şi deprăgâri, şi ranilor, -justele mo. 
„tive:de plângeri ;necurmate. ; taia 
Ş, ste i Guvernlă a cerută assemenea ca sâniele lo- 
„eur; sătrămittă, ca şi în trecută: şi precumi: suută 
datori: "a o: face; superiorii ! (ezumeni) permanenți, 
«aleşi. dintre; călugări venerabili, şi! însăreinaţi, în. 
realitate a. întreţine” monastirile într unii chipti con- 
„venabilir, iar.nu nisce arendași lacomi cari, se, pre- 
î8intă astădi;. subtă numele - închipuitii-. cândiă, de - 
2 Gesarhi, cândii ; de superiori, pentru :a despuia fâ- 

„ră. raşine; și fâră! mustrare de. cugetii monastirile, . - 
precumii! şi pe ț6rauii locuitori ; pe momoșiele. lorii, 
cari se înlocuescii la fiă-care duoi 'saii.trei ani, 
prin alţi noui. “arendași: uu..mai pugină lacomi. de 
câtă cei .d'ăntâiii.:; --Adessea chiarii se: întîmplă ca 

„aceste sânte locuri să se.  represinte î în ţerră prin 
„câte uni sSuppussă englesii saii de ori-care; alta na- - 
- țiune, „care. Vine să. oppue, la. ori-ce. măstiră” Ba 
: lutariă a; guvernului, protecțiuua. „străină. „în. dos- 
4 sulă, „Căria,. se baricadă” ŞI. se fortifică, patra pe i Pra, si u5: im Guvernulă ma făcută prin, aceste, măsuri 
„alti de.;câtă'şi,, a îndeplinită. vă, datorii, voindă asa a 

„să. offereseă. A&rranalui Ore-care, gar anţă în con- 
tra; spișitului, . de, asuprire,; Şi, să remodiese,, toță | 
de; uă, dată, ,, „pre, „câtă „va „deprinde de. „dinsuti, 

- scandalulă. neîncetat, prodnssiă: prin. actele. fârte 
„Paginii, „Cucernice. alle, tutulor, acestorii „emisari
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af sânteloră locuri.: “Dariir guveinulă::n'a” “preju-=, 
:„decată !! nimici, câci :nu. s'a: amestecatii :: nică: de 

-,cumii nici. în :.priimirea veniturilor, : nică : în în- 

„Atrebuințârea: lor, nică: în - admininistrarea -mOna- 
stiriloră; » ae gb den 0 - 

„Noi ânsă: uu ne: mirâmii de locii:- de: langa- 

„eiuru” sânţilorii. părinți. ate. tare -usâtă tactica 
1 aceea. dea: imita ipe ceii ce; strigă miere ui: con- 

tra, :cellora-” pe cari “i aă vătămată. Nemuilţumiţi că 

CI Ri : N „atet 
  

  

-iea, de cinci-spre- gece anni, t6t6.veniturile: tutulor: 
"acestorii stabilimente .pietâse,. care: numai' ai :a- 

„stăgi-do câtă. numai . numele, sânţii - părinţi“ arii 

-voi: nică să- se: „ridice mai: presusii! de: ori-ce le- 
ge şi 'de: ori- -ce: autoritate: : a SE ti miti . 

Se Ri 'protestâsă contra'a două legi. promulg ate 

+ Moldova : asupra pădurilorii; Şi asnpră? des 
tab ţiganilorii,' legi, cu cariistarii onora: naţiu= 

-nile-:celle mai: civilisate şi. chiari celle mat: Mau 
gin. creştine,;i +” pi i iai pa 

Mii 'Acousă guveriuli: românii de arbitrară, 'pen- 
= ru; că -acesta.i a-i voitii'isă: "oprâsă, ca. sătenii: să- 

mai fiă espuși: la. tâte avaniele arendăşilorii»: pre- 
i cumii” suntăi “astădi, Sânţii! părinţi: 'oredă. „re: din - 

- înt6inplare că “sătiănii : romăn: suit - sclavii” 'lotă . 

„ea: țiganii, pentru. idesrobirea' cărota Ba. „supăratii | 

“aşi de:'multii pe) principele: și! adunarea. Moldo- 
“ver? Sar 'desabusai fârte aspru; daca! acei” găini 
“ar: părăsi” 'moșiele monaittiresei ca.:să se “Slator- | 
inicâscă pe altei * proprietăți mii tea si 

Lai
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if Sânţir pări nţi.pretindă „că este'evidentii:: cumi 
căi moniăstirile care sattrnă :dâ. sântele:ulozari au 
=se poti» pune “în: cafegoria  moiiăstirilorii + pămîn- 

„—tiane; „Dar!dei unde; scdti'-acâstă,i evidin ţa 21: Bă 
se consulte tâte antecedentele, urcânduse până '.la 

-epoceleii,celle! mai, veehie;, să: s6- essamine 'tâte - 
legile n6stre; şi sc va. vedea; .pretutinădinta “că 

„ - monastirile închinăte:şi: neînchiiate ai .tostil. tot 
i Vauna Glassăte 'în:aceeaşi. categoriă fâră nici uă 
i diterință: afără-det 6re-careinii ci -adjutâre:ce. cel- 

- le jd'ănteiii, trăniittea: din «icândă în cândii la “Sân= 
i tele locuri, îi; «fe pi atita Bud) ăia 
noi. soli Sfârşiti ceea, ce se :pețrece astădi, în pri- 
vinţa: acestorii: -monastiri:: este uă, anonaliă,- care 

nu, S'ai-mai vălul pici chiar sân, epocele icelle. mai E -nenorocile alle principatelorăi: „Atunci; sciaă: prea 
-bine. sânții, părinţi. că legea română; punea înda- 
„toriri, de, nă. potrivă.-la totă;ce ise fla -pe..pamin- 

„” tulă români, şi li se sappunea fără, reservă. Şeiaui 
E assemenea jcă, dupgi nstituţiunile ;țerrei,-guvernulii 

> „Locală :a, fostii ;toti, Mauna; cell «Văntâiă. şi, prin- 
„ „Sipalulă-tutoră, all; stabilimelorii publice şi-de bine- | „facere, religiâse, sai; nu;.:și ast-felă;. departe „de | 
» u&: VOI „să, s8: sustragă „de ila:actiunea- sa; eă:i, se Suppuncaii,- fate. mulţumiţi, ;daca ;15 damă; parte; 
„Cât "de micăș din, veniturile: ce,. cunnoscei forte „bine .că nu, suntii: alle lori, :. Mal, Sciaii:Anșă, că 

„în Priiciptate nu este,;de, cât uă: singură juridic- , Dobra It tund  țiune ecelesiastică cu totul: dependinte, de, ă ;lortă,
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aceea: a Mitropolitulur; căruia ei ei îl recomandati pe 
delegatii. lori, fără ca. să. rai: p6tă: appela.: „+, 
I „Astadi €i,nu:voră să :recunnâscă “nică lege, 

» nici: guvernii, nici, ierarhie, ecelesiastică;. înfruntă 
totulii;; şi la :ori-ce + măsură ce:;voesce.:a lua; „gus: 

| i vernulii „„Gă în intereşsulă monastirilori, fie în. allă 
E forraniloră cari locuescii. “pe oşiele; lor, ei. „Se . 
"revoltă: + e iat înonopi Ec Ta 

„ai ecnviința, “acestei; stâri „de hicrură: :se.. face 
mai“ miultii ; simțită din di :îu- di: Și „se, agrâvâsă 
din -ce; în: ce,:- Dar cumiă să-se, remediege? gu=: 

| vernulii imperialiă,: uu- Ya; voi în înnalta sa. justiţie | 
a: pronungia: înstrăinarea i unei.mare 'pârți. din: iter - 
ritoriuli;. română nică a: „constitui + unii . „statăzîn - 

„. Statii; făcendu -să-se câdă pretenţiuniloni sânțe= | 
loră” locuri. privilegiele ce.mărinimia, saa garantatii 
Piincipateloră. , i. Atu rArisţ ra ulii a | 
pir: Dei altă paite, aceste: pretenția. suntă:aşia' . 

der mari; aşia : -de; esclusive;: “aşia. de: cu,„neputință 
„ase; priimi,, în: drepti. cumii; şi; ; îns: practică, în | 
câtă ară. fi impossibile” dea: “putea să se satisfacă, 
vre=uă dată. aceia.;ce, le: sprijinescii,; oră : câtă bu: 
uă-voinţă, „ŞI. menagiare arii, voi. cine-va:să, aibă 
pentru. Anşis.. En pai aţe iapa 

[ri Să se refere darla basele indicalota menioriulă i 

  

adresati „cabinetului imperială după; cererea sa, în 
“luna, lui; Aprilie. trecutii;*) şi „daca „sânţii, parinți: 
vor mai: respinge , aceste base: ară, fi “opine 
”i.%) Regret multă 'că iu: am actătit: -memoriă: si zu 

, ” 10 
„t
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sc paro: a:le spurie: căi: nevoiâdă' a 'recuiin6sce ceea. 
cea fostă de bine-yoitoră pentru dinşii în! acestă în; 

naltă intervenire':a "cabinetului imperiali: ru mal 
rămâne : altă, de :câtii să! şI::descurce .trebile înşile 
cu: “gavernulă: localii:. Număi” prin”: “acesti: „mijloc 

„arii putea cine-va'-adjunge la resultatul: ce "Şi! pro: 
pune, fără! nici ani effectă;: de": atâţia. anni. 

„Fie'mi - permissii a: repeţi aci că cestiunea. 
__monzstiriloră 'a. deveniti uă cestiurie de vicță pen- 
_tru. Principate; : şi--că uă parte din viitorulă: „oră 
'este legată: de: diusa;" 'Voiii -adăoga' assemencă. - 
că 'în: sufdetulă:-şi: Consciinţa "mea: consideri: cau: 
sa: Ptinoipatelorii: că. forte justă; şi ei! ami-sta= 
„tornica: 'convincțiuhe : 'că ':cabinetulii: imperială: va 
îmipărțăşi fâră reservă acestă: opiniune; daca;;tim- 
pulii va: putea; vre:uă dată său, „permittă:'a 'Abser: 
„va actele acestui. processii . şi a aprofunda - tâte 

“pârţile: esstiunei, :iprecumă "mi-ati permissii mio 
„circonstanţele: 's '0'ifacă, de” trei-spre-Qece ianul,. . ;: 
„de cândii: 'a; : pussă: pe: tapatii;: afis indug în a a- | 
tată cestiune d&'la inceputulă “el. isi tie 
„td “Nu” 'Voiti ascunde” :uă dorinţă : secretă: a âni 

. “mei: melle;: în :a: căria'. împlinire vâgui: uniti iavali= 
tagiăi immensit' pentru țârra mea, şi ' unii; mijlocii 

“chiar'de' a''cuti::pe gfuvetnuli + imperiali sde, îu- 
„.curoături” în: "viitori; racâsta - ară! fi atunci: cândă 
DR Sarii! “putea: ca sântele loculă săi retinei lă! 'ori-ce 

pretenţiune;; dânduli= -se xuă: dată: pentru itotiă : Va: 
" unauă summă de. câte; va: milline;; însă: că, săpu- 

” di . 

j



“Aa 1 

ten: cdiunăa': aci fabr 'trebut?: ca! 'sântele 16curi | 
să/și “pergă: mai: ăntâiivori-ce "illusiune “că: vorii - 

| pile! 'realisă: vreiăi'dătă iscopulii: TOI cj a 
| "După! “acesti” actărallit: omului coneentrăti, 

: Care! cugetă,i țintește : şi ârganisesăb fără fanifarp: 
| hadă; cet: Și 'stris6rea! siinulăcrilur ăi: Mihai Vi: 
„tului cu guziuibaiiulă în! “Capii: cu “miniitioatirez, 
gală de câcoimii! pe umăr, ice bolboșesă: ochii atri2 
gândi către! Sinai sei: „Noisniverânii Bu- 
TOBE 'ș.. e.: inginer ti nus 
4 Pta rii Li i : 

i tai On pădățiai tir d 
, ial oh „fu ri dai 

     

  

sai fe oatbesri 

    isiizia n sf oaie 
i di 4 E o biluoi e ăi 

  

      

Hu intra „+ Bncurescl;. Atlas ali 1845, sa 
e dir Do lent ineta pi po a iri e 

suit: Monastir, inchinaţe, ; ia stra sli 
No; Bit: i i, iti 

  

ii pif i ci mari 

îsi “te Domnule Comila.. i, - «i     ini zii nn mezat Eta, se cei data 
ze E + 3Mi-«s”a comunicaţii, depeşa, adresată d. pisi 
cof, „relativă, „la; acellea. dintre; monastirile, 65- : 
tre, icari. suntă, “închinate la „Sântele. "Tocuri... i 

1 AEă. apreciesti..până, Ja cell, m mși; înalță Sra-. 
at, Domnule. Conite,,, simţinaEntulii + de; delicateță 
care anpgagiașă. pe, Bsvelenţia Vâstă n „mai. “face, ân-: 

; i În 

„că, ună -appellă; la pârţile: interessate,, „us scopii, de î 
a împăca, întruni, echipă, amicală. deosejitple lorii 
pretențiuni:, între; insele; "Asta „este..nă;.nonă,do- 

he das. Îsi 
1 . -
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. vadă, o; “recunoscii;: a. acelui. pitt de înaltă 

| justeţă. şi bunăvoință, „care: a Animatii. tot dau 

„Prin urmare 'ei-m' "aşi: crede. forte. netociti, duci 
„ară: depinde: de la mine, după -cumii o dorescii - 

din totă. ânima, să. îndeplinesei, dorinţelg:: espus=. 
.se-îh, , gepeşa,, Escellenţiei ; Vostre,. ajjungându. la” 
ună: arangiamenții., Din nenorocire, însă, pe pre- 

„ sintă* mari. „difticultâţi de. cari, câtă pentru „maine, * 
trebue. s'o mărturisesc, . deşperii de, a le ,puea 
învinge, în. starea actuale u lucruriloră  ; Şi a aj- 
junge a uni. resultată satisfacători, . Mai ăntâiu, 
"cui să confidemii o missiune ățâtă. de delicată ? . 
Să trămittenii *însăreiniați cu. deplină: putere ? 

 Ac&ata arii descepta. attenţiuhea Porții şi-ar es- 
cita gelosia” agenţilorii! nostrii ila” Constantinopole 
“cari din partele voră face toti'ice/le va sta prin” 
“putinţă « ca” ori-ce încercare să rămâiă -nefolossi- 
-târe, avândă. în - avantagiulii : “lori “Şi speriinţa,. 

şi cunnoscința Huceului: Să i însărcinâmă pe. dinşi cu 
acestă? Dar” ei voii: căuta auvăai mijlocul cumii 
să: “tragă ni mai mare! profită” personală. Aces. 
ta este uă. iecessitate-- a “moravuriloiii şi. posiţiu-- 

Ney. lori; inteiţiunăa mea: nu. este! de: ai! blama, Ş 
-Vine apoi uă- altă difficultate cu” multii:” mai.cori- 
siderabilă,: aceca"a băselorii.: “asupra ! „cărora “arii: . 
trebui : să: se: tfâttese; “Dată 'cestiunea. Sarii: -afda 
'totă! în “limitele sale! “primitive! “icesiiune. numâi 

„ peeuniariă şi iidaveudă, altă: “dificultate "de: “câți 
7
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mipărțiea şi fnirebnințaroa- vehituriloră, toti-ară: 
mai fi pâte "mijlocii" de. înțelegere; -: Dar: astăgi 
cândiă -:ne “afflâni aşa de: depărtaţi: de. puntulă 
de: plecare, cândii: în-: “urma: noueloră pretenţiuni. 
alle talugărilorii greci : pe. cari. nimevea n'ară” fi 

putuții să le prevadă; la: începută; acâstă; cestiu- 
e a ajjunsi să- attingă interesselei celle.:mai . : 
vitală şi : cândii: aceste; pretenţiuni. ţintesă : nică 
mâl: multi nică mai: puginiă de câtii a'fonda'în.. 

- $erră, în -6re-care! chipii, unii” guvernii -ecelesia-: 
aticii independenti: de guvernul locali, cumă: să 

: ae: “cregă, dicii, că: ge- va putea face : prin" sim-. 
pla. forgiă a „raţiunei” ea: snâții părinți să. se în: 

“t6rcă la nisce. simțimente ! mai. xecitabili ? Si camii a 
„să oprimă ăssemenea ca în:urmă r6aa: voinţa Şi 
nemulțumirea 'suppuşiloră, noștri , ori ce vomă | 
face noi: să nu: vilă: u ne':lovi 'în' presinte : şi în 
viitoră; daca, voinii “aborda . cestiunea ! pe. feri : 
"mulii: pe care -se' afflă. pussă 9. e 

„E, Domnule -Comite,: âncă ; d cândii amă 
Tuatii în mână 'frinele : guvernului, > mi: ami fă- - 
cutii :uă lege! de: a nu ascunde, nici .uă dată, caz .. 
hinetului “imperialii fondulă "otigetării melie, ci. 
niniai -ă m&- suppune' cu respectă. fiaalteleria + “sălle 
decisiuni. și chiar. - atunci'cândă umila mea! opi- - 
ntune nu : oa căpăta dprobațiune, “Aşa * dară. "ma: 
Şi - putea să :mă-'oprescii-:a nu- dselara „Esce- 
liuţei Vâstre,: cu acâstă dcasiune, că nică uă dată 
ma fostă: vre-uă "castiune: de nătură a produce |
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ap. 

între; Români; uă:; impressiune;cătâtit. de. generali; 

diirer6să ca acesta daca starii revolve, conformă ba=: 
selorii. ce: mi: Sa: comunicată de, Du “Daşcoft.; A-, 
ceste.;base; redaotate la. Constantinopole. Subtii ins, 

fluinţa; îucurcătirilorii locali și a plângeriloră cel-, 
„lor: prefăcite; din partea: cierului: grecesci, attin=. 
E drepturile; familielorii, .celloriă . nobili. :cari aă: 
avuti :dâ: capi: pe: fondatorii , acestori, pietâse a- 
gedăminte, prerogativele;;clerulur valacă, attribu-; 
țiunile: guveinului -și :rapporturile-. clasei gătiani= - 

» lori: cu''differitele ' autorităţi ;ocali;; şi le ară răni 
„pe 'tâte: 'alterândă | Spiritulă. disposiţiuniloră, fon-, 
datoriloră cu -rădicarea - lângă, elerulii, indigenii, a 
unul :cleră: străină,“ indipendintii;. şi. „pertnrbătorii,; 
şi. cu-instituirea: de :noui puteri: despărțindii pă-. 
mântulă.. “şi pe țârranil. Români: în. două. :Pârți una, 

"dependinte; de -guvernii, cea -'laltă, atirnândă ;de 
noua! autoritate; clericală; stare, de - lucruri, care, 
va adduce neapăratii: mii, de; contăicte, şi. mii; de 

- complieațiuni nedescurcabili.;. | ii 
A Curtea” imperială, accordăni i. salutarea: sa 
protecţiuie : acestori, două Principate.. Şi ămplin= 
dule:'de, bino- facerile. is6lle,:a avuță: de principii . 

„iuvariabiliiia evita. -cu.uă scrupul6să îngrijire, ită 
„cesariiafi putută. face: să. se:, naşcă .;  inchietadini 
"asupra: „mănțineril-„verunora:, „din: vechiele . „eri 

' minunii: “îngrijire: pe: care, Prinipatele. a; se 
ulii-să o. appreciese ; Cu cea;mai, vilă recannonciaţă, 
„Amrea ce; samă, pentru; ţ6rra mea, „dar;eae nu 

*
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se: separesă:.nici: uă :;dătă: de “ devotamentulii- ce . 
păstresă i către -curlea:  imperale: ii face ică tobiectulii 

coristantii allă: : dorinţeloră şi: silinţeloră melle este 
„de a întări câtă -se va: putea mal multi, :pentru 

_ fericirea erei, mile, nâturalele.. legături ce: 0 legă 

de: dinsa (de curțea. iniperială).- + ir po 
| . 

“pEcă; domisiule: comite;;: sinigurălă. motivă:. ca: 

  

  

  

re:m'a dețerminatii. să revină asupra acestei; ces- ." 
tiuni . atâtii indelungi. desbătută.. şi a'mai/ espune 

gi astă dată ațarea, în ::care.; se affă; .Cu tote . 
„acestea, în: viea :mea.: dorinţă! d'ă; scuti, pre. câtă 

va! depinde: de' „mine. cabinetulă imperială: „de dif- 
 ficultâți,,. și ide: ă mă conforma: cu. voințele.:selle, nu * 
facă inici o. opposiţiune' ca;:.printrăd: ngiiă-: condes- 

cendință. a cabinetului. imperiali: către: clerulă: gre: 

că: să: se) priimescă. :termenulii cerută «de -acestii 

clerii» până la: 1852: ase: rprâceda la vîndarea 
prin. licitaţiune publică, „precumii: şi de a-nu plăti 
în “acesti. intervală; socotinduse de: la 11842, de, | 
câtă. modesta. summă :ce:.ni s'a: propussii, cu: ito=, 

tul. provisoriii- Şi tărăă,. prejudica nimici” pentru 

viitori, Numai. acestea: sunt puntele.. asupra : eă- 

'rora; Ani este: permisşi;::. ca icapă; 'allă -gnvernului 
jerzei: melle, a .consimți.:: -Pentru,:tâte:: ieelle-alte. 
nu :potii. face:'altii. de câtăţa:-me& supputie: cu 'res- . 
peclă. ordinilgră sipdridre. c6:văi plăcea; Cabinetu- 

= dai pinperială să : "dea. : ti, AI: inchipaesoti tota. de
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mescă: 'clerulă: -grecii ; “şi” în “acestă: interval. de 
scpte: anni „i timpulă ş şi: împregiurârile vor! adduce. - 
pâte niscari- -va” înlesniri ce nu:se: poti provelea 
astăgi. ET îi zi , aj FE 

it Nun îndosstă; domnie. comite, că: Es 
celehiția“ Vâstră va appreciă 'simțimântele:. ce mai 
-angagiati aLvă adresa : acâstă- scrisore; işi. Tugă- 
„ciunea: să: bine=voiţi a. priimi repetitârea assicu-: 
rare :a: înaltei: melle'! „cânsideraţiuni, şi ai  nestră- 
mititatulii meii: attagamentii. Te 
vi Ecă selavulă : hârsinduse în: sclaviă, : 6că ea 
înjugatii;'c : starea ' lui: :Dară ! Nimeni nu pote 
vedea. mai-“bine şi appregiui, mai justii cumii scla: 

- vulii: se: deprinde în sclavia Sa, ca“noi “carii a- 
vurămă sclavi până alaltă-ert.." Cândii » ţiganuli 

de“ laiă-'se răpia: de' subt- cortulii 'sâui; ca: să -tr6- 
„că “în. starea de. țiganii. de: vatră, cândii: sclavia 
din starea; de teoriă trecea. la'starea practică, nE- - 
merocitulă cândă: credeai numai, subtii : cortulii sâii, 
că este. sclavă fâră. “Să. scie ce? este. sclavia, era, 

„rebelii în: fagia irc calitaţii, în curtea ; boerâscă; se 
revoltă: contra. ferelorii:: şi 'n-- contra cellorii “dăn= 

_tGiit:bice: dai încetul eu. încetulii, se suppunea ă 
 necessitâţii. şi. se: 'deprindea a'şi face lega: "voinţa | 
de; gi:a tiranulur:-s6ă- „pâuă_ ce libertate; chiar. îi 
deveriia; nesufftrită,: şi: proverbul: ptijanulă. nebă-.: 
tuliă ca mora neferecată, era uă'filosofiă: practică. 

i! „După : :mie,: acestă. scrisdre a Bibescului, ară 
& destulă penirn: condamnarea. sa! fără: “replică: i
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Di de vom dice: când vomă: “vedeai cele: ur: 
“mătbre „Al delicateța gice: “destulă |: "dar: istoria”. 

” „este. implacabilă: „Ea cere să 'scie: toti: şi! :accu-: | 
. să.de: complicitate :pe 'acellit: cate se: cercă săi - 

“asciidă : ceva; : Bibescu din gi în; di'se. 'affuuda 
în. robia 'sa: şi "congululă: “Miiscalii, câre. ţinea. Te=". 

o gistrulu” "în: care; seria: “pe tâtă dioa. păcatele: Bi-: î 
.besculii;' avea: acestii registr: pe: masă. Cine nu 
ţine minte” pe: acei: “adiotanți împărătesei, viindi . 

din! cândi: în! cândii, fără timpii otăriti, : ca: is 

: ec 'conieți:" vagabondi,' "spre a: turbura : atmosfera 

E în în pălatulă Bibescului şi a"! da: turtura. electricităţii _ 

i. mijlocul” 'beatitudinei 'sclle?: "Mi addueii! a 

ini de urii pringă ce. dede Bibescu unuia din 
aceşti adiotanţi: spre. ali îmmuia 'precumii. făcu: 

zaptii sei la ivirea, unul ommii Doninescii; "mi adducii 
aminte de acesti prîngii, : care'este: tablouli cellă 

„mai: fidelii ali situaţiunci Bibescului “în ochiă: tu- 
„re | tulorii: 'acellora -ce. “și lă potă rechemâ; 3 

Bibescu” se “credea, cândiă “nu 'era! “Muscaluli. . 

- “as fagiă, că 'este :unulii “din: suverâhil Europei, Şi: 

tOtă. acestă închipuire 2 "şi-o :  reptesinta. prin ! Tuc= 

“sili 'diu: interiorulii “palatului sâil..: “Masa ce a dat | 
lui Graben, mi se: pară; era ospâţiă ide. rege. Pro- 

: gramma era: pe talerulii” fiă-căruia,. şi eraalcăz. 
'tuită: de -uni comiteti numiti ad-liocii,: preşegută. 
de: vitt- -comnitele'! de': Giainmoat,  maisterulă “de . 

„blaşâri: âllă curții: 'Gare isciă ! să iinprovisesă, la: 
mijlocul nopţii uă cină. de Lacului: După "Bă-ce PIE 

-
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seivicitl: era. „prescrise; băuturele. şi piessele, ceo 
să cânte: musica. : Graben;; icare sta la, drepta Dm-. 
nel, luă; programma ;ce era pe talerul- sâi' și'după 
ce: o observâ, 'o Q'strinse, şi;.0o băgâ. în, sînă, cu 

“gravitate, Mariţiea; era duniă: icaracteri vii: şi. 
„nesocotitii: "se indignâ :de: acâsta. şi! „cu: ună; aeră,. 
ridătorii.! ; dede lui”. Graben. şi : programa după ta- 

" lerulă::er, întrebându'lăi;, mai; pofteșci unii; essem- | 
 plară?- Graben;: Ali 'priimi..+ Mulţumesci,. Dâmnă, 

îi: gisse; îllă strânse itotiă;cu, „aoc€și gravitate, şi 
li băgă; și ;pe:acella în: Sin, Frumâsa. Dâmnă 

| era; radi6să- în: “indignaţiunea. ei, de; acesti. con= 
 trolă; Bibescu: pălia:şi consulului. Muscală jtinjia: 
„cu: ochii: în taleri. .. Ospăţală; cellă. splendid de 
Yeni ună: supliciii;;. sit a | iri aia 

ui. Ce; are;.să:facă - „masa ;, Bibesculuil: ea : no: 
 astirile,.. îrichinate ?.. mă întrebă „unil din:,cili=. 
tori. i; = ; Masa, ; Bibeseulul,. amice, ierta, .esprea- 
siunea şlăbiciuniloră:; şi, a avanielorii ;. Bibescu- 
Iui,'cari erai, „înscrise, în registrele, consului; Ru- 

si: «pe: care: registru , ;Venia,, Șă'i. facă anchetta 
generalul- adiotantii; (Graben. „uŞi-astă serisâre că: 

tre; Nesselrode gicea,, printre rînduri, ministrului 
Russi,, să.mi șe:, „ierte avaniele,,. Şi faceți ;6e citi 
in, cestiunea, monastirilorii închinate; şi în tote. ce- 
stiunile,, Româniel, - : Lăsaţi -mă.să fiii. Gospo= „dară -allă Romăniei. că: „ei: nu,jimpedică. întru, ni-, mică, interessele fualtalur: cabinetă. în ferra: peste | : care doraneseă. ie | te 

  

De . : MI IEI) d - ii . i :
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e pri cj oii SV oua Li bl titi 
aa d at] a mi: si iat e ca ăi inta aL 

i „Hârtiile: elle a: avută, nenorăcirea: să fiă pus: . 

se; la; index, ba! âncă să fiă şi. furate, de;'câte ori; - 

a”ifostii uni: Ghică la pintere adecă. pe. câbăi: | 
&ra;:Mihalache: Ghica: voinici; pe-cândii:;era Co- . 
stache: Ghica: ivornică şi! âcumii cândi este Dimitrie. 

Ghica vornicii, n: iii ni potasiu, oa 

tii La1889, finătii Mihaladhe; Ghica : vornică şi 

    

| Manolache: Florescu rasă, poliția, mal fără diplozi a 

întruă: “sâră. pe: Ia 2: ore: după neta” nopţii; 
_întratii-în casă .vătafulii agiei cu vestituli Căpitanii 
Costache, a:întrati + după! dinşii Rafailă cocoșatulă. 
cu nă ladă! în: spinare; a pussti'câte duoi dorobanţi. . 

„la fiă-care! uşă, "mi a! spussiă: căvaii : pitacă;- zi 
pentra':că patunci eramilibnerit: şi! nu putea, : după - 

| regulainentii, 'să'Dl: “calcă: casatifără pitacă—l aă . 

" strînsiitâte.i hârtiale: de-:orl- devinatură,:scrissă i 
nieserissej le-aă' băgalul: încladă: iși: ati plecată; CU 

 dînsele „fără :mai: multe fass6ne.:.Cu aceste hârtii. 

_nu'm'amii iai: întâlnit: Matilda, dntGia: "damă trat- 

tată în limba. Roinână şi represintată mai de; multe 

ori, fără să fiă; tipărită; Tăerea: boiărilur: la imonasti— 

rea Deluluiij altă dramă; în versuri, : care dassei 00 

i 'Gasiune: Curierului Rowmanâscii: săi? facă: atâtea 

laude, acelui: :Oirieriii;catei:schimbândi mat! mul 

"te.nnrăeideveni astădi lă:capătulă ::carierei 'salle,de - 
805 “dsannţ;: mirșăvulivinstpumentiă, gazeta baăsel
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 poliţi Matilda şi dvana ce ftousse pe Eliade să. 
„mă numâscă Victor „Hugo allă Românilor, sm 
“facă, atâtea laude:: 'cu : ace6și. neruşinăre': cui + care 
mă “defaiină astădi, se perdură; amindous : 'înacelle. 

„Vrăfunt de hârtii :cur carii: nu m'am: mai: vădutii, 
" Fiindă.. Costache: 'Ghica, Yornicii, : în timpul. - 

căiniticăiniei” lui: Vodă, Ghita; avemii ună fecioră, 
omii fâre de omenie; dar câţi: de:cui 'omenie.:să 
fiă-uă shigă, pste: fi mai cu omenie de:icâtiă unii 
miiistru?: Precumii s'a aflati mai în urmă, feciorulii- 
mei. Ghiţă, avea; duoi gălbeni pe lună. .de la mine . 
şi patru de. Ia poliţie.. Într nă di "mi adună, hârtiele 
cei: Sai: părutii: lui maj: înteressante : şi ;se; făcu | 

A 

„ hevegutii: „Ce: să : mai: intru în; aulte” amărunte! 
. peste trei. luni de' dile, hârt iele; melle,: "lăssându'şi 
 falgii pe: la : comissarii;, pe la agă şi pe la; vornic, - - 
„mi: s'au. restituită: de: către: D. George Ghica. “po=; -- 
“stelniculii.: Negreşită:. D-lui, văgândui că nu sunt 

de câtă: luerâri. istorice, 7-a fostii milă: Bă le. re- 
-“pulă ;: dar: în: acâstă espediţie lungă a nârtieloră 

" melle mi sa perdutii unii caetii: mare în .care trat: . 
tami: “pe. largi: despre. armele României, din; care 

“ trăttatii ? mi-a; mal remassă : :mumaj unii. estrassti: în 
limba fiancesă. câre..8'a. publicată întruă: revistă 

„sciinţifică- şi -pe, care :lă .voiii da într uă;: qi veri- , 
„nneia din: revistele! .nâstre.: PP iri ai SR ;. i 

- iii Acumit ; snbt;  vornicia d-lui Dimitrie, Ghica: 
- nepotulă “lui: Mihalache; Ghica - şi fratele: lui Cos, 

„ tache: Ghica, şi: în: agia lui; Alessandru: Plorese | 
ERE



“ctsi fulă ui Manolache Florescu, amatorii de hâr- 

 tiele ;- melle “ai: organisatii.; ti€ba mal. “constituți= -. 

'onalicesce - (rogi. pe. fie-care să nu mi -attribue că -. 
“facă: vre-uă' allusiune la giuvernă) se gice,. (nuate.. 
firmă. căci "mi! e- temă; să: nu "şi 'c6ră cine-va 0- . 
„ndrea), se: dice că's'ar; fi, alcâtuitii vă cominissi= 
“une' de: cinci membri . preşedută. de uni: -potropopă: - 
“chiar! de ună. potropopă! . audi: prâ.. 'sânte: “părinte 
Metropolite?: în; mâna 'căria comisiuni Sar.fi. dată. 

" summe -de:-bani : ca cu, ori. 'ce:  pregiii:: să-mi, ua 
hăztiile. SE eu 

| + Ertemi:se ; să menţiohesăi, în. trâcătii 9. coin- 

cidenţă. “forte „curi6să;:-câre, nu -are nici. „ună altă 
interessii de; câtii ciudăţia: întămplârii,. În timpulă: 
vorhiciei. lui Mihalache: Ghica şi-allii agiei lui. Ma- 
nolache; Florescu, tocmai în, dillele cândii; Mi s'a” 
tăpită: «mie hârtiile - se-făcusse. cigniulii. de, pâne, şi | 

„peste: cişniă,. Vorniculă. adăogasse „trei parale. la | 
pâne:, - În' timpulii -vornitiei „lui, ;Qostahe,; „Ghica, - - 

- tocmai în; gilelle cânăit mi se:fur 'a96€,. mie hărtiile,. - 

„se: făcusge cişniulii: de carne şi;se adăogasse pes- . 
te cişuiu, de: către; Vorniculit “Costache. „Ghica, 

“optă parale: la: ocaoa de carne.: Acumă în. tim=: 
puli vorniciei , „d-lui; Dimitrie, Ghica şi ali agiei: 

- d-lui Alessandru ;  Ploreseuj tocmai în illele, pe 
cândii; se.ursia furarea ;  hărtiilorii melle, s'a fă- - 
cută: şi - cişniulii- de pâne. şi. s'a adăogati, de, că- 

tre Voiniculii Dimitrie Ghica peste , cișniii trei pă-. 
„“vale:la/“pâne. Uni: fatalisti, ară dice: că,  dălog,



se E a 

rea Gișniăilul și ; urarea trăitori: lu. Bolliăo' suit două 

„Niciutir fatalnăente Winseparabile. i 'Ună'eeronicatii 

tisă! obsârvătării ar 'dice:: Gri-cedinăstiă;> ori-ce 

-. givernii” “işi dreasă” iuiă tradițiuiieyIpotzivită 7 sferei 

căgălârilorti: elle; potrivită “oapacitţit s6lle;: și 

“prib iiimare' giivei iuli iGhiciloră de! căle Griti- 
SII je e“lă! putere ate! “două” idei: ;'călcarea: cișniului: și 

thărtiilă bii! “Bolliac:! Bi: însă: »nărturisescii îu “fagia 

“pablibuilut $ şii'chiar'a justiţiei, la timpăi:că sunt de | 

-“părereă” fatalistuli e şi, Tiici : ide: “cumă“'del'a: “eroni= 

“carului... 3 i „= stă i 

“tie Ai: Wute'loculi să spuiii nimiciii si dcăpiie: îm- 

'prejurălteă! din“ dirmă: a! “hântiilorii! melle;i justiția a 

“iati! asupră-i, să: puli” “tut termini iacesteiim: 

_mortalitâţi.: * Toti ce 'aniti:a: ice acum” este: că 

„ Poliţia” recunnoscândii . proprietatea : mica în: mmâ- 

. ele. . individilără prinși asupra! faptei. mai'voită 

“Băii 0!  restitue: îndată; că” Poliţia i înstişindu' Şi 

“dreptulii : a “păstra /'hărtiile :-melle': ca: icorpulă: de- 

| fictilut, negreşitii;/! mu"mi a permissti să sigilesii 

„cu! “gigiulinli "miei! aceste hâztii; că, Poliţia 'viindi 

tntregă, dela “capi: până: Ja! pasnică; în“ fagia lo. 
“-căilui iinde” Sâ priiisăi” delicuenții, -avându'i! îpE toţi. 

Mimnână ŞI trei-gbor: de” nartori- oceularițon' a''v0- 

tu salțiiăi “unii: process verbal! îndată” Şi. săla-: 
odtisd pe. delieiieiiţi; -că Poliţia ai-făg ăduitiică 
ai "da: di: la: 11 foiiei iva! 'idana” tote porsdnele:la 
: Poliţiă Spre a: 'făce! “instrueţiunică fasiipra : acestei 
fapte, - “E nu Sa ținutti-ide: ivorbăţ, „că Poliţia. an 

y
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cheinătăi pe” “procurorii şi cânăi acestaia: veniti, . 
atidindu! fapta; “din scont,:a: refusati săi: dea ajju- 

torulă! ice vera” dat6re; cu uniti: cuvintitecă: Poliţia 
ia făculii nimici “din i eatezt: prescrie ilegea-!la: $ 

11 — 15 din procedurai-condicii criminale; şi că,: 

“lassă să' se: împărțescăi! (ca: să :nu“Qicii, împrăş-.. - 
tă): vorbe; "că ân: 'hârtielemellei sarii fi :găssitii | 
 'correspondinţe (i 'cu:''Papa, că în: 'Rârtelei-melle:s'ară . 
d găssită : “correspondințe ei: 'Mazzini,“:cu . Koșut, 
cu ţărranti: și p6te' şi. cu: Hanu 'Tătariloră ; ;că' în 
fine: poliţia! “stringe la mărturii prin i mijl6cele. de - 
cari dispune ete. ete. - - .;: aim 

- Domnulă procurori și D-1 Miaistru justiţiei 
ai “dată: dovedi: că âncă:nu ia: subjugatii.cu de- 
savirgire justiţia ţârrei nâstre' administraţiunil, sau 

niai bine. gicândiă - bassti Poliţii; “pi cei ce voră : 
Ina loculii .acestoră demni: magistrați» nu se vorii 

putea abate din drumulii ce li s'a-trassii. Ceea 
ce mă! "supără asfagi! este că; în: girul” articolilori 
“ăcestoră îmi : lipsesci câte-vă!: acte: cară: ară: fi: 

trebuitii încadrate: tocmâl : aci“şi: pei. cari: le ami 
„-proniissii” publicului în articolil: “precediuți.: 'Acestea 

sunti uă serisâre â 'Patriaihului ecumenică “câtre 

Vodă: Bibescu, uă seris6re dilogof&tului: “Aristarh. 
toti: câtre 'Bibeseu'j şi :câte-va'! icontepte 'alle aces- 
tuia: pei. cari sperii că 'le';Yoiii “avea mar: tărgiă. 
„Cu .tâte!. 'ecesteai: epoca cestiunii ; monâstriloră.; în-! 
chinate: subă Bibescu. este, tragsă, îndestulii în. ar...) 

ticolii “precedenţi: şi mă: mărgineseii staţi: a. În
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" dibaa. acestă, epocă, cu: ună “act, odicialti spre. 'a 
putea merge: înainte, "câcă. “dosierulii ! cellii mare . . 

"alli acestei cestiuni; în “care : string. - documente 
«de 114" anvi-:merei,. este,: pân” aciimii, cellii „puginii 

. Mniregă. încă. în , Possessiunea mea; ii iii 

i cotă, mportani articol setată sală afacere, pie | 
=. icumil“varăl,ifi: ;esprimatiă;. chiar. ună Ministru) 

apărată numai. de: : fâia, poliţienescă , Proprietaruli 
"Română ;- dară ami. - fostă: Silită 's'0. faci ca să: 
“implinesti »lacina: ce. ia: lăssată:: „documeritelele 
furate. pi SE ii, ae it dar - 

      
„Eacă. apportulă Obstescel Adunari câtre Yo: 

ai. „Bibescu: - Sr i . 

    

- | 
a Bă în să ii pa 

* »Suntiii 17, anni: de, 'câhâu nuoi: instituţiuni 

  

: prefăcut trecutulă, ai; assiguratii : “acestei, fâuri 
folossuri statornice : în - temeeate; pe: -principji,.de 
+ dreptate ş şi potrivite cu trebiiinţele “cară. se. -Simţ6ă. 
„Câudii: tâte „se „organisa, cândă tâte: lia, uă, formă 
îndestulătârie: şi legiuită, nu putea negr eșită: uă par: 
“te: din! celle - “măi o de: “căpeteniă-- “a: dacestul.: Statii 

- "să: r&măia neattinsă;“și; să nu. urmese obsteşcel- . 
“impulsii: Lavanhuiliă : 1834 dispositii "iuţellepte ! şi: 
„de bine- făcătre - au:: prescrissii: şi. : regulile:: cu 
“cari avea să se admiisreșe: monastiriie .. t6te: şi 

Ca
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„în urmă,:: „cu silinţărz stițilorit părinţi ceară Ie 
-cărmuia, Mitropolia: şi Episcopiilo; ai. :dobînditit: 
noui ! prefaceri: Ai adihinisteaţia loril;; tolositâre ; 
:şi acestori; aședlăminte „șif obştii;:: dovadă -, suntii |. 
înăbunătăţitile:;: :carisei, adduciă sin tâte,'dillele; la 
-tâte acellea câte;ptivesci sla'dinsele,; și înaintarea 
ivrednică: dei:laudăicui e care: subt,: “părihtescâ' în- 
“grijire- şi întărire. a; Mătiei. NV 6strej: 86; înalţă. “din | 
“ Qărămăturile lori, ceile: mai. ibuinate dintrtînse- 
ile;:În' mijloculii 'acâstui, 'zelii sprezuni: mai.ibinie, 
în: mijloculă: acestei...porniri. generale. spre: îmbu= . 
"nătăţire, -uă tristă ..şiu mâhnitâre i; iiprivelişte,: se: 
“tidică înaintea, ochilori Borodului întregi; monas- 
«titile cele închinate sâhtelorii locuri zacii fii: întune= 
„reculiiipărăssirei și la, multe dinte? însele lipsesce pâ. 
-năși chiarii îndeplinirea 'sântelorii orînduielt; Şi mor- 
:mintele»acellorii:;buni creştini Garii le-aăsridicații 
“din; nimici :şi, e.au.. îmbogăţită. pentrii» a. da obo- 
„Juli: săracului, penti u a'adăposti; căllătorulil; pen- 
-tru a : întinde ;nenorociiei :mâna, pentrua,; plăti 
*sântele datotii! către patria, lori, ajjutând=o,cu: dis. 
- posiţii: testamentarii:: vrednice de: blăgoslovenia ur- 
. maşilorii; suntă:de. înulte ori resturnate,! isfărimate şi 
»asvânlite î în locurile 'celle'mai uitate, amestecându: se 
nţărrână ; lorii cu pulbereai:ce:.le;; împresbră:, Vă 
-- assemenea ijaluică; stare fail. trassil şi :trage,. după 

-i;dinsa! hula “şi; strigârile:. “norodului i întregii allii - 
- acestei: țGrri şi :nimicnicesce leginirile; consfințit 
de: regulamentul: :Oiganicii Şi pe, celle ce.aleiy câr- 

o
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muia: mai: "tnainte» di! dtosulă:i! Nu upiteanâar să 
“nu:misce, şi rcelle + mai: vii simţiri în: ânimeletutu- 

Ş “lorii;să nui:tragă,- cui dinadinsuli:: tâtă + liarea 
- aminte ia acesteii adunâii, :carea; Isocotesce. că nu 
"gi-ări împlini, sânta: 'datorie:.cu':care!'reste: însăr- 

:cinată;::daca nu: ară: ;desvoltai'înaintea. 'ochiloră'Îi- 
-nălţimei::V6stre:'acâstă: privelisce: întristătâriă,; Și 

jdacă inu i s'arii” adressa-ila :înaltele. şiiipatriotieele 
sentimente «alle: Înnălţimeă: »Vâstre, cu-icare:totă. , 
Vâuna:vă iistrăduiţi pentru ibincle: norodului ice'lă 

"-eâimuiţiș, câ.Isă vă; ârrate (adinca: sas; mâhilireuși 
“neastimpărulă :în: Care sei.aftă, pentru câci,::îm- 
-protiva :tutorii:i principiilor :: de, “dreptate, “aceste 
aşegămirnte::cari;»s "a ngiditii, satu îngestrati de 
câtre “strămoşii: toştri o iumai 'pentru:“cuvinte.:de - 

- faceri: de: bine: :psntrui.acestă ț6rră.) nuoai, cui; cu- 
" igetel.'dei:ia:i sluji: „drepti. 'mărturiăli uvecinicăi.de 
= :drăgostei: câtre“ cele! gârite: şi:câtre patriail0rii; iai 
-ajjunsii” afară» din" tt. pravilleties: ne: cărniuescii,. 
iîndesăviişită, neorînduelăp" şi; 3upet asupra. tu- 

“torii: 'acesiorii :zelle;i dândă: şi «dă pildă»de; escepțiă 
“= vătămătâriă duhului de. suppuiiereralcătuirilori: a- 

icestei: iț6rri şi: au bunei o orîndueliii! ce: domtiesce. 
“Dacă: ne! 'vomil întrece -de'ă; cercetav dreptiirile ce 

„ “avemii, le: vomit: găssi: într re t6tă întregimtaia 
:testamentelă: ctitoricesci :ce! sei află la: tâte:- 'ace- 
i:ste ăşegănăinte iși € cari nui seipotă'tăinui; le:vomiă 
: găssi în" archivele! sânteii. Mitropolii, şi”. alle :Epi- 

„scopiilori i unde Şi până astă) stă dovegii. rietăgă-
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„duite, de, „dreptul ce, a'avutii, tot “d? auna Guvernul ăi 
Și costs Adunări, de: „atunci, ale: a cișlui, Și a, 

Sa 

a... 

la năa decelea; parte; din; seca, „ecusunti; m 
if - Astădț, dlar cândi, prin: nouele legiuiri , de; la - 
A6tulă,, 18831 sai. „îndecitii. „Veniturile, pândă; ari, A 
-pututii mădăjdui., nes-cine, „Că „potrivită ; tutorii, „cu. 
Xiinţeloră, și prăvililorii,: întocminduse, “după, essem- . 
:plulii, cellozii “alte, ,monasțiri,.: ară adduce, ver, ună 
“ajjutoră. atâtoră, trebuinţe. neapărăte, ce,se,, ivescă” 
din, t6te ; pârţile,, în. tote, dilele, în, ștrtnitărea,; în 

„care. ne: afilâmtă: despre mijl6ee,. maj; vintosii al- 
le, instrucției publice, şi a pornirei „sre, progressii 

| “ai;oleralului, vsingurulii,, „basil;aSupray: căruia. se 
„întemeeasă ; fericirea., „n&mnriloră, ş şi, cell dăntăii | 
iobiectă- dei îngrijire; chiar, ali. acești, „Pleră;; se. 
«Vădu. așeste marii, venituri împrășciate; ae; aceia, ce 
;le. cârmuescii: fără, „folossii pentru, obşte: încă, pote A 
idiceisA dnuarea,; Şi, ien, hipiă; „Mătemătorii buneloră | 
“moravuri „pentru; „totă șocietalea.. Silită,. dat „de | 
opinia . “Obştei, “întp 'câsta, convinsă, „de vătemătâ- 

„pele « resultaturi alle acesici uepravilnicii, obştesca 
“Aduhare, plină de nădejde în  inibirea-vă de drep- . 

Pina tate şi în înţellepeiuneă, înalțiinei Vostie, adduce 
cu. . plecăciuina” âceste împregiiițârt“la înalta-vă 
cunnoscință. „prin. orgânulă. Chiar” All preşedintelui 
ei, rugându-vă plecată, să hinezoiti a. porunci;
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câ'în' “Cai i cpiisssduni- veniturilor ce “precum e-. | 

-Ist6 de! obşte “cunnoscutii ai isvoritii” 1ă'tâte:propi- - 

-etâțile precmiii şi “la 'celle: monastiresci “din 'dis- 

“posiţiile' Regulănentului: Orgânici cu: desvoltârea 

'commereiului.: şi: întocmirea otînduelilorii” proprie- 

| taricesăi, acestii prissossii,. Prea Înălțate. Dâmne, 

“să se! “adie pe “sema. casei: Centrale; nefiind 

“eu “drepti! “de'a: se i lăsa: în re eaca, întrebuințare 

“a “acellorii ! ice le: câroiueseii astăţi de: vreme: ce. 

“elle” până acu” “iai intrati! în' oxînduelile: de 

“obște: alle: onastirilori întocmicte după legiuirile 

“cari au: “prodiiss: acesti simţitor adaossii::la' ve- 

iturile: proprietăţilorii acestori nionastiri având 

“6tă încredințarea în'alle Mărici Vste înalte” sen- 

“timieiite. de” "dreptăto: că mu veţi: “scăpa: "din vede- 
“ie, măsurile! irebuinci6se: “spre ă'se suppune: prâr 

“vililorii jocali!: “şi testamentelorii i ctitoricesci: şi le 
iun şi ohiceiurilorii trecute. şi cellorii” acunii 

n'ifiinţăi:” ce' le“ suppiinii! dei Mă poirivă 'ca”şi! pe 
: : cânte. alte “monastiri, şi de 'cări: legibiri nu'se poti 

* depărta fâră a: “îmmulţi 'sentinientele” de ură. și 
“hulă cu "cart “astăgi” Te” aecoperăi “Opinia! publică: 

i iti “iaz, * Februariit “28. “No: 462. pia 

La “Pregediitele ! “Obșteşii Adunări: Nea Şi E 

„tropolitulăi Ungro-Viahiei. + stefan atii - 
Pati a Îi ri taia 

Seeretaiu: Cc: G. Filipescu. | 

ie Ioan, Manu. 

    

   

  

    
„1
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“Este de, „prisgossăi să, mai, „comentesti acesti. a 

| ati, „Domnia, Bibesculuf. „inbătrânisse cu. „dest, 
vârşire pînă. în; anuliă 1847;; ,9ppoșiţiunea,. boiari- 

. Dita Al 

lori, cari, incepusei chiar, din io. „cândii agdstă, 
Domnie. „eşi, din,.urna, cea, fatală „şi . 'câre, „crescea - 

„ca, cucuta, până i în dica £ cândit opposiţiunea ași Dome 
nia iperiră, ca ;nălucă,. lu: cell, dăntâiii sunetii all 
tocsinului; din. 1 Tunie; „oppoșițiunea 'șistemati=, 
ceşce, mascată. cu; „pațriotismulii. și, CU, duerea. de - 

ţerză, găssia în, cestiunta monastiriloriă inchinate; 

şi, acumil: ga, şi: “în: domnia, Iui, Alecu, Vodi, Ghiz 
„ca, uă armă; „puternică şi eficace. spre. a shi-în 

in 

aceşti boiâri seşiţi, din, xânduriie, ori, cari. nu: pu - 
Li 

in 

teaii „să. îndestulese lăcomia. lori, s saii, „cazi trebuiăti i 
= ed Asist PR Cazi 

să; 'eagă, spre..a, da, locul altora, . Gestiunea Po | 
naştirilori, închinate; a fosti aftacerca, cea. măi bă- 

a. ari oul 

n6să :a goaniodarilorii, Bibesiu; consecinte inerției. 
sa Pati 

scile, ;4 Grbei! ;s€lle „Suppuneri, pebinetului, Russiei, 
e 

care?lii fermeoasse, cu dgpăsdrşire, reapande la ace: i 

ofigiu i No. "109: totu din “abolu” anni is, 

roartiii 10: E o 

-onticăă către obicnuita obştâsca Adunare. 
4 e 

o Tia Ptutnh . 
i Vidonăr căpritilereă pda dinst: obi- 

ginaiter "Obgtegti. Adunări 'cu "No. 1462 și 47 at. 
, tingătore. de “onăstizile închiuate;) iiolr6dihnbscăii ' 

si Vii BUST TOTI Pui jar 
şi. pregiuimil sentimentele 'cari aii dictată ceretea 
9 iz AUIOROlilii. 90 dj. 3 vatirilt3o SU -
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. vinte, pe: “cari “acea: 

. i . 1 

aţa era 

dt se fad piine "Acesta: Brectiru miti şi'dreptoie cu- | 
A “iciorgS6 "întemeidsă. “Noii DU 

ani! 'încetatiilde” “caiidi arii juata'icâriiă. oblă= 
duiei, - de “facii! tâte' câte! aă'stătiitii întra' ne 

tră: putință” ca să: “ dobtudizăți: 'regularea': : aicelloriă! | 
Monastiri, pe. Hoinetur "potrivite cu: “drepturile! a: | 
Coştei “Gri, şi “Ga Şă "Tăssâiii nic unii “prilejă 
de mustrăre' iigoliui indata, că “ami” fi scăpată: 
vre- uă triprăinrare e 'fârăla ne folossi de „dirisa, pre- 

“cumii” ni Yoidii lipsi” a urma şi" 'pe viitoiă :spre 
doinita! acestei: Iegiuitg' "doriţă/ a'tării: “înde=: 

„“plinire o! asceptâniii” cu! tâtă' încredereă c6 : 
urmesiă: să! “avomiii intrii dreptătea inci | 
„mai înalie chibsuiii.! “Diinnclui secretarul Stă! 

- talui este! 'nsăroiztt” eu “titirea acestiii oficii. 
T ol „Incheiă * aci: eposa! Bibesculăi isprelia ! “mă 
înilăroe la călugări Grecii, săiirâtă! 'naţiunei iRo- 
mine cu: ce peifidie acestă eterne! Îipitout 'alle: Sia: 

„buni “Românii sciută să profite” de“ politica” Russ. 
“siei! şi în ce“ “chip sirpleară: “diplomaţiei” “acestui 
cabineții pi illa ti. E iu h. Ce l.. „zi ua sati 

Se E POL tra 
e: Bre _ i ” 

EEE pes dteto alin casie sh Baii ina » 

iu. Me sibi. datori să, Aici aci. câte-va vorbe SL util icțuD În „die greci, spre, a „purma „Ser cu. “toţi. „para- . 
A i dzait 1) * Siţii, ce, mişiuescii- „pe "stratele; n6stre şi cari “SC Mia: AU fată hui: pitt ial OSTe,3 Dol suis | sforță se, facă uă cestiune, internațională dintru Îi Ha Dă Lila, dili DTS i: ar ua “simplă cestiuue . de "drepti, de atitonoriăi Şi de -
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ucoriomiă, a; Stâtalui Românii. Tecbue. să; repetă;: 
ceea „ce amii -disii, de;;atâteu, ori ; despre; națiunea: 
elenă, atăt în. verauile, e gaclle: câți. gi. în sprosa ” 

mea; „i- i ai E ai | Ei ati iii e en ie * 

ati Di 

nimică; pe, cană: totă, Grecia. „gemea supt: "Ture 
şi „pe cândă „Pureulii era: âncă; uă: aputere.;formi =, 

dabilă, Greci]. sati luptată:: 'ş0pte, anni, fâră nică, 
unii; ajutoriii; contra, acestui, „colossii. şi neaă do-! - 
veditii.,că;;poetulii.. lori, Omer, ma, ereatii ; fabule ;- 

că; eroii „lui se nască şi astăgi în acestă: națiune: * 
întoorai: precumii, ji-a descrissii.; „elă. acumii „trel-, 

dei de gecule. După. :acgsta,. diplomaţii le- -a “pusaii: 
în 'capă. ini. i le-a împlutăi. ţerra de,oştiri 
străine, icăst se, întemeese ;tronulă, străinului şi 
a.pornitii în; țârraj, lori, buniră, colonit, ,germa=. 
ne..i Grecii ai. datii;inecontenităi; foci colonieloră: 

„germane: pe..unde,, Bai,  agegatii: însţerra. „grec6s=, 
că, aii,;gonită- osțirea; străină din. erra ilorii.: şi. 

femeiele ivindeati: -pe; Nemţi,; după; -ce-i; desarmaii, 

- în tâtă .puierea cuvintului, ; câte; două; drahme. G: 
„lei; 30„par;); 'unulii., Grecii. ati „otărită „să-şi facă, 
uă; conatituţiune ; șŞIrail. făcutu=0 igial obligată 
pe rege în: eâtezvaniore. 80; subseianese, sati:să, 
plece. pe bastimentulii,:cu: vaporii; ce-lii: ascepta în, 
Pireii.::Grecii prind6ndiii pe. ministrulii: Corfiotachi, | 
că'voesce, să deschigă;, uă înriurire;influinţei Rus= 

“siel.prin ; Patriarehulă Constantinopolii în Grecial:a, 
“resturnatii pentru: toții: d'auna de la putere. treci
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amiivEdutii -cu: -oGhiliniei =“ pe! r0âiidii. flota: En- 
| glittel; blăcându i Grezia,: părea! că stă 's'o: tădice 
înticgărpei inătriensele poduri“ “alle 'bastimentelori: 
s€lle,; ami vădutii cu ochii mei uă câtă de: mun: 

“iâni Gâră vu Gia mai: miave'ide! 50:48" inidivide, 
pornibdii!'cii? tâtăi“otăiâie ai. Să. argă! flota Englite: 
Tei: şi apostiofândă! “pei losofii pe “advocăţii, “pe 
gazetaiii și: diplouății ce ise Sforţăii ai? țincă în 

„loci i Ouiiii? Elleiit"nu' poti să''se' bată 'cu Eu 
glitorră ?âuniii, "naţiuniea elenă; iii ntai p6ie” să 
1iăscă:: Miaulă 2- „Amit“plânsti-de “more ! pentru” 
acei:isvelți» "palicari- îebiini: Şi! anâtt gis: Naţii- 
nea “ee: “produce asemeni: “nebuni : nu: va peri nici | 
uătdată.! sita aci Bi cot tri rea di m 
„i iiDariice amestediă : pre “f! între + “Ellinii cari 

| şi“auii: creati: Greţia)i dări eşi-au! “făcutiui cânstitu= 
ţiunea,! cari se“'crediă: vcapabiliiiă Seibatto "cu En- 
gliteraș şi întrereâte-ya: individeca! 86 tîrescu” pe 
ulițele: 'n6stre, cari 'baită: 'pragurile Ciocoilotă “ŞI 
cari se facii: advocaţii: mârgşiaviloru! "călugări greci; 
scandalulii: şocielâţilorii: în cati se într oducii? Da- 
că/:âceștiăcar.;fi idin maţiarica clleiiă/i di arii':putea ei 
se: fâşie iiatâtă de! nâtrgiavii: uă Oăiţiuine râmică! 
naţiunii elleneişi 'căre'a contribuiti “cu''sângă ŞI 

"cu bani;2spre e”întâmeiăreat nățitinir” elene ?4, Ace-! 
" steaii idisse: în rtr&dăti : să] intrâmiut iu materiă:: ii 
| “i Aimiiiarrătată! “cumii-s acestă iipecinginez ccălui= 
“gării: igrociții dipă căderea Constantinopolii: stat - 
lipiti 'de. curtea - lui: 'Raduicellito mare ș» ctitni suplă.
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protestii: de piaritată “de: iti aitideinnatii pe. pie- 
toşii! şi generoşii:!Roinâni: a' pune bisericile! 701, 
mâne: în contactă:/cu: bisericile: grecesci::prin0=:. 
raginile'ce arii: trămittorcelle! d'ăntâiii cellorii d'allă: . 
douilea,: cumii :apoi' călugării greci abusati: de: a=, - 
„câstă ideiă pietâsă şi''corumpeaiăr'caracteriulii ro-: 
mânii'până cândii Măteiii: *Bassaraba,-ţiindă soborii  . 
generalii altii: clerului:tromânii'. întregii «şi consiliit: 

= generalii: cu! toți -boiării:ţ6irei; "goni "pe aceşti că-! 
 lugărirrecă din'; iţerră. şi: îiicotâ, ori. ce! omagin6 a 
răonastiriloră: nâstreirla” monastirilg+ grecesci;” LR 

„"i Ami 'arsătatăi 'cunuii sinoduli "grecescă:'cu oţ 
Păfriarehii, șie Mitiopoliții at:opritii cu tânatemă a! 
-nu:-se: mai” amesteca: cestiunii! de; interessii' miâte=r. 
zialii în ccestiuneai:cea: “mare: a ortâdocsici ;rcumăi | 
«opriti jpei:călugării: greci: da! mal avea 'iiteres:; 
se :materiali în» ţerră pariat treia în he tei 
2 îrA mii: arrătatii i icumă :chiară: subti: Domriii! fa-! 
nârioţi:ati: “fostii stăvilite- 'abasurilo acestori tă=> 

“lugări: și Cum ;Grigotie: Vodă: Ghica, în tetaciulă, 
unui frinantii ai goniti+pe toți: "călugării “greci, 

din, țârră işi ahplătităcchălfuelele: 'revoliţiunii::lut:: 
"Piidorii: si Iândă: tătăsvenituileș Moxiisirileră gis 
se închinate pe! semă- statului: iad SE zi br sia 

tu -Acumii puii: “suptii:vochiă - “măţiinii : Române, 
unii actii: derinfamiă: ali :acestoricălugăti: i 1; si 
ieteEată-i: cumii se adress6să: Monarchului Rusii 
siei: pentru: darul n neasceplalib'esi le:" a făcută «Gil: 
pă patra parte: din Moldo- Rorpânia,'5 a a
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iu» Repesentaţii iîn Constantinopole ai. commui-, 
pitaţilorii câte după; legi.:ali; 'chiriarchia,, asupra: 
„proprietâţilorii- grecescă:; din: principatele. Valahia 
şi Bogdaria- (Moldavia), :lnândii în profundă bă: 

- gare: “de;;smă, memoriulii + prin care -li; se; ;com=, 
munică:- propunerile, ce: a bine xoitii „Curtea Îmi, 
părătescă să.le, facă: ca base alle unei: învoiri prin: 
care::să) ge „determine. «cestiuriea „'susii :  disselorii, 

 “proprietâţi «mohastiresci,; ici: îndrăsnelă a; "SUppu-, . 
*ne:cu;respectă; Ja; chibsuirea: Curţii. Împărătesei: 
“observârile. loră asupra. propunerilori:; în.:acestă; 
cestiune: >: Mai săntâiii ei. mărturisescii eternă: re- . 

„ cunnoscinţă : câtre; Curtea; ! Împărăteseă, i prea: bi- 
ne=făcăt6rea : protectrice;: a sântelorii: communi=; - 
tâţă : din Orient; a ării, protecţiune;;: se, manifes=; N 

 tănvitotiă - felul: pentru. sântele: :locaşuri, şi care, 
 privighesă şi pentru păstrarea între; gimii legitime-, 
“lori drepturi: alle sugii-gissclorii ssânte averi cari se 
cuvinii :la-. scaunele; patriarchali. şi; la: celle alte: 
chiriarhicesei. commuttitâţi alle bisericei ; Orientului; : 
“Şicare se. „manifestă. assemenea la întreţinerea a- 

- cestorilisânte: «proprietăţi, appărate. de ori-ce: bâu:, 
“tuire,iiprin 'midulăcirea : consulateloră împerătesci dit. 
"Valachia, şi Bogdania;:Sântele : communitâți: câtră. 

| - acestea uiăritirisescii!: ;recuun oșcinţa oră pentru 
acesti: dărăi Neaşteptatiă. ali :'venituriloră jân: . 
tregi. pe ;Qecetianbi: trecuţi alle. râdelorii acestori 

„ proprietâţi” destinatâ''pentru. repararaţiunea.:şi în- 
„ tărirea cellorii derăpănată. de: câtră; infricoşiata,
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- răroluiţiune div: 'annulttii 4821: şi: iceile “alte: isântej - 

locaşiuri ce suntii clătiiiată! din. temeliă, şi; pen-» 

tru” mângăerea 'addussă bisericei resărituluiicare a 
pătimitii: atât! de înultii:Traiescă 'în'seciule unsulti 
dei'Diităiiegeii “şi prea: puternicii: protectori, ali: - 
bisericei nâstre; pr€ augustuliiiel iAutoeratii; Câtră,. 

acestea sântele communitâţi îndrăsnescii să suppuiă' 

“subtpi privirea Cuiţeiv Autcratice; ptotectâreă drep- | 
- birilorii lorti- cellori ilegitiine; consecințele: ce. ap-: 
„pari din pretenţiunile, susti- disselorii "propătiert 

manifestate: de nuiiitele Principate; consecinţe” carii. 

se Împotrivescii celloiii icoprilise'! în legăturile cti-- 
toriloriii şi'attâeă;: d'a rdreptulii:“ “chiriarchiă: susă-» 

disselării coibmitiitaţi SLegitiniel ctitoricegei-drep- 

tri nu poli” să se! măiţiiă îutrii : întregimea':lorii! 

dată “seva suiniti. 6re:cumii-'şi ise-va infirma: proi 
prietateă''coriinunitațilorii chiriarelicesci;]şila:a2! - 

cesta: ţintesă “pietenţiunile, 'Principatelorii.-: scErii: * 
căi iacste'" “propristăţi: essistii:şi Se numiescii după 

I6ă6 proprietâţi! alle: loitieste' învederatiă: din niâi 
multe” “finduileă) Tzi câlle' modă multe'dintrinsele!” 

suntii lăssate communitâţiloiă: “chiriarehicesci: fară 
nici uk "coiidiţiunie, Nu! nuiial » pămintiahi”dar şi 
mul străiui ! „d6biiăiidavpr6prietaţi 4 în i Principa 53 

'3 T :  gită şi “pciptia: Stăpinire: dit ut i vă li 
d. Multe din” ceste' proprieţâţi sad două 

părată dei catre ipruinicnil “după: Nreini! 'Guthahi | pro- 
ni “ou po oi ploii gi I- iq ii: tza tai
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piriă iai oră Şias au dăruit şi. „acestea pântelorii, 
communitâţi: fâră, condiţiune. ; ca o Erin zote 
6 5158: Domni :pietoşi,; precumii, appururea; por 
menituli :Alesandru,. Ipsilante;, ai „cumpăraţi, prin; 
licitaţiune» proprietâţi pe: cari. ali ziditii. monastiri, 
şi "ile: aiii lăssatii; pe : tote; la. seslele, „ce se, află, în: N 

"Turcia: Europână.. iii uim ui ot tut pirat 
i 

ut id: Cele. numite, Rumelioticesei Şaii. lăssatii, 
- de; «câtre;:proprietari privaţi, și ptrăini . la, cemmu-, 

. nităileodin. proptiele...loră patrii pentru « ca, acp- 
lo: “să ses o facă: inesfaderi: ră: N, În altă, parte. Ș 

ă Gcozcari bine, faceri; mărginite; a. se, face în Prin;.. 
i cipate,:mai: ăntâiii', Şiimai. cu: s6mă ati. avută. de 

tomâiii. alti, ntoriă, acestori, bine-faceri Ainuirea, 

păstrarea; acestori :sânte; “communitâţi cărora le: a 

lăssațu: „proprietățile, sa aid alle leii, în meci ne: 

„scă: veniturile. e ca părinții. caci. sc. „ostenesciă, înz 

te însele; avândii; şi. 16ţă.: ândestularea. să se Ge 

lui::Dumnegeii în itimpulă; sacrificiului „divină; în 

: favârea, îngestrătorilorii-; ș; iz mă a ri fasie 
ia “i mita incest aşa, Bind „Pee, la Ye= 

cellorit; trei punturi, precum: urmbsăi ati ir SN 
. to 

„Il. Se cere în: memorii, arondarea, „prin îi 

taţiune , a; proprietăţilor. mon aseiresei.:7 e 
za 

- Dac Communităţile, bisericel, din Orientă; „a arr&; - 

tată deslușită prin “legitimele . loră . propuneri. în 
N 

= 
X
S



im 
'coiiferinţa” de'la 1841: în: adlestă piivință, câtie îm- : 

pătătesea” ambasadă, : Tunestele resultate! unde du- | 

66 pe:  chiriaiehi arendareă pri: licitaţiile” a pro= 

prietâţilorii! lori! din M6ldo- Valacliia:::t:'darii'!fi-. 
“indă-că înaltă Curte protectâre! 'stăruiesce” Şi cere 
negrezitii: vîudarea : lori”! “în :piiblicii ca nai avan- 
tagidsă,: ehiriarchii dati “vespăetGsailorii: aderare 
“intwacâsta;i după” “terminiarea; "celor: 9'/aninii, când 
Şi: “Curtea. protectâră' le “va! da hicredințarea : şi 

garahtârea următâreriii" două” dreptă! “propuneri, . 
a), - Ne. iiileroenrea, : în! bmpulă “avehduiirea 

|  proprielâțilorii,. a stăpinirei: păimînlehecdei: e! “des-. 

 stulă nauniai de! apprâpeu priveghere ă "consulateloră. 

i impărătescl. a, Daia îi irma tie a îi 
tă :b)." Pretattipiniăă a: mut isvorii pagube, 

, “din pricina” 'arendaşilotă 'acat6turilorii “afăate;: 'pe' 
“aceste: proprietâţi, : “tăiâit de: “păduri; > străgănirea: 

ocuitorilorii, Şi: alt. Precuitiii Şi plata arendelorii 
la vremi. : tai Ti) oile at late 

„Il. s. otărasce: terminarea“ cui: : desăvârşire 
“a ori:ce felii de reparaţiune ă vionastitilor Grd- 
„ceşei “în. cursii: de 9ianni: pânătla: 1859, su 

- 3 $ Comunitățile de cândii “a priimită dea . 
Principate mei6şele: lori: 'ce'! pe: nedreptate Sail 

“ţinulă în: cursi: “de! obtii anni; într” uă”stare forte, . 

derăpănată,; aii îngrijită şi ati făcatii rrepăraţiuni - - 
16 celle 'mai: neapăratii: “trobuincidse |lai. metâşele . 

lorii din Moldo-Valahia şi mai multi chiară de. 
- câtă: cerea “trebuinița “pi dacă! unele;aii 'remassă - 

[ij 
îi 

 



Au 

„nereparate,, ehiriarehii, voiescii; cațîn! termenii ce 
„li: sa; datii; de9,:: anni; să, reparese 4, fie-care, mer 
„tâşele. lori. de iacolo şi, .mai.ca s6mă varii. grăbi 

„repârațiuniie:s sîn-0Ll, ce; i chipii nn. poti, însăţ. să 

„otărască, nu,apatra,, parte, dar nici a 10-a par- 

„te, ca , învederatii, trebuinciosă a.$8,; „cheltui „pen 

“Sata se, mporivesce: dropturilorăi + tutuloria, titlu 
jriloră.. pre..cari. se, întemeeasă:. drepta lori: sțăpi= 
“"Dire.. au Eariiy. dacă: strebuinţa Na „cere pențru. aste | 
“reparațiuni, nu. 2, pâtra,, parte, dară, ŞI. toti, veni- 
„tul, anualii , AT: yorii „cheltui. Dariă:. 'mărginirea | 

| „presorissă.. de-a. „patra: parte a.veniturilorii, şi înca: = 

sarea prissossului cătăţimei întimplătGre,, o: pri 
„„Vescil: commuiitâţile: Orientali. NU numai necuvi- 

inci6să, ci; Șiț: tuginsă. Pentru cuvintalii. că, prii- 
„mesci:să chieltuâscă, -şi:mai ; multi de a;patra 

_ “parie, dacă, trebuința ya; cere sprei, a adduce „m0= - 
riaștirile în- starea, Lorii primitivă, elle credii că este 

ujustii :să?: serfolosâscă. de totii. prissossuliiy « curate- 

„v mîntene;. ruj: sia fa 

-loră venituri:ale Monasștirilorii făgi iduindu-ge se 

nu neglâgă, nică mă dată, preparaţiunile câte.tim- 

- apulă: va: iarrăta că isuintit trebninci6se,, precumi nici 
spână: astăzi mu lezăi neglessii. ac. « sila! 

n+itit «sIIL:Be impune] Monastriloță recegăi vă sub-. 
„“-venţiune anuală :dej:2,000 000, ]eiirnmănesci:pen= 

tru: ajjutorli; Stabilimenitelorăc: de, bind=facere” pă 

pila otel ut îti 
2 ini: taGruvernele locali în timpulii: negogiagiunelorii:



si | | A 

„mouei: organiătal ai. dorită; ca: “bine: făcăţâre, alle 

'acelloriă :sânte metâșe, 'şi a-introdussii re: cari ar- 

„ticole, în legea organică) a! nouei reforme; casă 
iimpovărese proprietâţile Monastireşti , cu schipă | 

„de ;contribuuţiune,i- -şii în. țerra: “Romănescă -se;ce-. 

„rea nă'summă de+200,000 leiri-bani'-romănesci 
Gri în. i Moldova 1450000 lei:;; coprindându: se; în 
acestă, dare şi unele, din monastirile pămintiane 

„precumil: se; vede; acesta copriusii în :art.+77 “allă 

„legii ; organice. d paginea 14, ntrecându-s6- a= 

„câstă: summă. și în: ibudgetulii: venituriloră. gtatu- 
„luă „pag: 97, Nota 7: :Dari chiriarchii, eommunitâţi= 
lori orientali prin, petiţiune contra acestei arhitrarie. 
“fapte; a: «guvernelorii: „pămîntiane ati, „espussii plânge: : 

„rea lori „către; Augustulă! MAutocratii; i i iai cerută 

îndestulare, împotriva: acestui: actiiucare; desființa 
- drepturile . lorii dg, atâtea' secule,: şi; pe dreptii sa 
; porumeilă,i se:xede.; desluşitii, „prin:vscrisOrea.poi- | 

„uncildriă -ai Esec, Selle: iSviee-cancelarăi: către “Eos. 
Sea. ambasadorul: D. „»Butaniefi;: însogită şi + «de: 

, instrucțiuni; câtră, trămissuli straprdinarii în: am- 

bele; Principate, deplinii,impuțernicitulii; preşedin= 
„te, Chisileff, :a, . reform a) legeau!organicăi- în ;; pri- ” 

vinţa- organisârii, met6şclorii!. grecești. „În, Pringi- 

“pate;uîn: piterea; cârora;is:a şi pussilîn. legea or- 

-ganicăia Moldaviei art:1426„ucare, nu Suppune de 
“loci, proprietăţile anonastirilorii» grecesc, laver= 
mă. contribuţiune de Gâtii, nuunai, Ja:cercetarea a6- . 
„teorii [Că daniă ri în; „câtă, din, „cercetareaj, acestori: 

. 

N
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“dotesă se “vedăi idovătatele: îndatoriri: i-"impusse de 
“către : primitivi: -dotiatori Gri inu să 'se! suppuiă 
“ver-uă dată! Ja contribuţiuni. nepildvite: numai prin 
strigăte, de - păbusurăie aruncate de către. 'guver- 
“nele'“locali;:în vreme! ce:- singura: causă' şi:'orga- 
inuliă: abustitilorii: «ce s'aii "făcută în Gre-cari tini-, 
“puri “ati fostii “numai . “miniştrii iguvernelorii pă 
-mințiane;: UE E cati Pete 
Piata Grea . Şi nesuterităs?a văgutăi acesta; de câ- | 
“re bisecica Orientului: Curtea: împărătescă cunn6- 
„Seo igrellelo- necesitâţişi” sarăcia cea: laciă (estre- 
-mă) . a. națiunii: n6stre' şi că! 'sjiiguirele isvore: pen: 
tru inângierea;numesdeloti popâre'ale:bisericei 
“nostre. sunti “numai! veniturile: propiețâţiloriă- Imo- , 
“mastiresci 'din. țErrile: Romînesci:. Căndă darii,: din . 
“ăceste "venituri::se vori. 'Siulge :2,000,00021ei ba- 
-nă Rominesci. de către Principate cări ai 'miliăv- 
-de: Şi: alte. prea” “bogată isvâre: pentru: într eţinerea 
-stabiliinentelori: de - -bine=fadere - publică; tuonuri- 
“le patri archicesei, şi 'cele- -alte :'communitâţi,: Ori 
-să se âfle în: neputinţă : de-a măngăia pe: ordo-. 
- doeşii din. orient, ta:iapăra în: contra. puternice- 
“lori: “prigoniri, ale: eterodocşilorii, şi: se vori. 'des= 
“ființă. chiar: sântelg - locaşiuri, în:.e cati" găsescii 
” măngăere :toți:-fiii bisericel Orientali: şi :cari! în- 
tre” altele inu'ipune ;pugiuă grijă la: : di stabili- 
-mente' de. -instrucţiune;i Dacă” este: adevărafă . că - 
-r6dele :nouelorii reforme : în Prisicipate! datorescii 
“eu: totul»: marinimief: pre: aagustălui Iniperatoră Să 

a



” 3 

Nicolae, “dica! este: alevărătăi că: subvăzţiuineă ce! 
-€ 

| se. cere dini “veniturile; Monastir ilori grecesti, se ba: . 
„să; pe: nisce acte phitorioeset, cari. iati rtnduiti” 

po. 

ajjuiorit genti "a aiiălti Viitor, se marine . 

la” siimma de: 200, 000 lei bani: turceşti, pe cari: 
dei “bună-voiă în ofieivsăt, 'cotiuuiitațilă” Orien ji 

. til, pentru' stăbilineintele Principatelor: Acăștăi 
şi o cerii şi'o. speră dela: răarininia, “Imperato:! 
rului şi „acesta. ca „respins! “la “ptisele' 'ienio- 

| riului. e ari ui DA iri 
ELE .) ih: ea ÎI “ani la ceulg. alie' “regilă. „speciali! văii 62 

morii, “respundeniăi 'uribătgrele! a : 

“: „Articoliilă” ăntâiă, c care predoipinăi « cu însă: 
rata subvenţiune de! 250 Tăiă “lei. pentiii stabili 
“mentele de. folossi publici ale ortodoeşilorii din 
Orienti,, a întipăriță., ună profundă rooinhoseință, : 

 în'ânima  pigericei Răsăritului, şi a înmulțit că-i, 
tre Dumnegeu rugăciunile! obşteşti, pentru buna: 
petrecere și. „indelunga: viaţă a: Augustalui Auto 

| cratili” şi câtre acestea, comimunităţile' Orieniuilui! 
E voi mulţărai Înaltei: Curii proțectre' pentru es- 
“pussa' propunere de. „chipilii cu care totă' dauna az 
„vea; dreptii a orindui | „pe. cesarchi în tâte' "staturii. 

Je! oteşcine pe “ine” ai metâce şi „proprietăţii, findă | 
că “şi: miăstuirissiiii că bisetica 1ni Cristi 'una es: | | Ba. 

 



Dă 
te,, şiacesta,. este: ăntâiulii. şi, principalul ci: caz 

racteră. în privința spirituajelorit Şi adevăraţelorii 
ei base.. Earii, „aceea ce:este pentru avuturile. fă 
câzii biserice,. avemii în. vedere canânele apostoli-. 
'cesci și sinodicesci; avemiă în vedere legi creștinesci, 

şi politicesei ; atemil în vedere chrisove, alle pie-, 

'toşiloră: „Împărați; citiri. felurite circulâri . sin-. 
glice, alle. mamei. nstre biserici, cari după, vremi. - 
s'aă, “ptomulgatii: Și, Sau. ordonatii; cară ai, întă-; 

rită șia. întemieiatii.. „drepturile fiă-câria biserici . 
în “parte; svedemil în. sfirşită „Că: chiară. şi Împă-, 

rafii. Otomani aă respectati aceste immunitâți alle 

Sânteloră . Locașiari- Și, ai întărită, acestea „prin, | 

firmânuri şi “hatişerifuri, ş şi pe acestea ' Je vor. : 

păgi chiriarcli la urinduirea eesarhiloră î în. Prin= 

lorii iconorai;. Bă-e care, ieumeni va. avea. căte unii 
iconomii cu 1sfă aniuală, pentrii prioinelă. de ju-, 

a 

| decată, ce: poti să. se' DASCĂ, ae ţi 
„Caut, De, „cele. ce se. , coprindă, în cel-, li 

applicareg. oră. se ' întemeiasii în. celle! irecoăia; 

ŞI ori ce - decur ge din meditarea | „asupra: lori, es- 
te uă cousacrățiune a. intervenirei. puterii lumesci,. : 

a „guvernului, locali. î în. administrațiunea averilotii, - 

monastiresci, - în yreme, ce nică. de- cumii acâstă. 

putere nu. este, jchiămată de pietoşii. fondatori ș: 
“între, altele are tendinţa să '5 seoutarisese proprie-; . 

” zi ”
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iaţile monastirescl; ' xesultatăi! „câre; seste conirăziii! 

cu: totulii scopurilorii căldurâsei îngrijiri:a! Curți - 
Împărâteşti în' favârea: interesselorii .bisericei-0=* 
rientului.: işi Sântelorii! Locuri, precumil în. acâată;: 

| privință, Cur tea Impărătescă ș şi-a esprizăatii lămuritii). 
dorinţa. sea. în “instrucțiunile selle de:la. 1831, 

că, curtea ' Împerătâscă nu 'pâte să: dea: approbarea, 
ei, măsurelorii'-'propusse : pentru : “adăogirea : “Unui: 

articolă. în legea: organică 'de “ai sei 'sărăci cu țo=. 

tul: comunităţile ! grecesc * aflate în. “Turcia, fii 

>. îndii-că nică abusurile nici greşela. îniscrisselorii pre»! ă 
liminâri, ou dai drepti: administraţiunii: “Principate- -. 

” Tori de .a' despoia: Sântele' Locuri, cărora Suntă în: . 
. chinate: “Monastirile: acestea, şi cari :aii: avutii: totă - 

vb auna' dreptulii: : da-le: 'esploata şi. Va-se! folossi 
de cea mai mare parte din veniturile: lori: 

„Pe termeinlă . baselorii menţionate, chiriar=, 
hii comzaunităţiloră: Orientului,::pe la 1832, au 0: 
rinduită plenipotenți “din partele carii s'au şi presen=: 
tati î în commissiunea ce se întocmisse în: Bututeşei: 
pentru. ca 'să icercetese testamentele donatorilorii.;; 

dar commissiunea, locală a refusatii cu ori-ce: chipă.: 
de. ai intra în: certetarea: Ghris6veloii: ctitoriceşei:! 
i Elle însă precumii atuncă + aşiă şi acumiă suntăi 

gataisă. 'orinduescă.: “împuterniciță” casă -cersetese' 

aceste acte în :faga locului; darii „mai multii: peste”. 
cele: espusse în: presintele: nostru ; respurisii nepu-i 

tândă, chiriarhiele: bisericei; Orientului, a 'ge lăgsa: 
de bună voia; lori, la: indeplinirea cereriloră: Prin- 

 



-. 
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cipateloră, nu, „potiis face, alt: folii, de; Câtia as= 
„ceptăpori unga otăritâre: ;a! Înaltei; Curți prplect6res 
ca. să; afle scăpare: uă. „dată: da- „dificultăţile „cari:i 
addice, în. 'affacerile monastiresci, situaţiunea pen: 
dinte;a „acestei.. cestiun.: zi tabu 

   

i „Patriurchulăi fostulii Gânstantinojioleos, Con-.; 
„stantie,, cellii- ce: din:noti, ocârmuesce affacerile 8. SI 

. Ag gurei,. “avendăi şi: opiniunea; prea, fericiţilorii Pa: 
„triarehi, ai /Alecsandriei . d.Iergtiei: şi ali, „iAntio=+ 

chiel di, Methodie ca; representante;alii-Joră. -::,; *. 

iai tt ti 4813, 'Ootombre. 3., ih . 

ut, „Patriarehulii: Terusalimului Athanasie: si Miz: 

tropolitulii;I6nineă. Şivela,:loachim împuternicitulii |. 
„Monastiilorăi din, Rumelia :(uctualulii 'patriarchii): y 

e.
 

 Archimandrițuli: Sofronie; e:imputepnicitali Com: . 
murit Agora; CEE a Ra “4 wi 

  

er 
ni ia j i A. ci ie 

  

+ 

  

a “Acosti; “actă, „este; cata sp, a,desvăli; în 
ochii tutalorii: “Românilorii lenăiaţele! „călugărilor, 

„Grecia; în conspiraţiune,, cu cabinetului Russiei; „COn-3 
„trai drepturilor, naţionali, alle, Româniloră Şi, con-, 
tra iaverilorii Statului, lorii.,: Dacă arii. “trebui: să) 

că: În; seriosi. „acestii;;aetii, | şi să, combată, una, că>, 

“te; una, tote. alegârile.;: dintr” însulii,. arii trebui să 
facil: ruă> carte ; înparte; ME: mărginescii: Dumai a-i, 
întreba, unde: suită; acelle; acte pe cari; acești; că;.. 

lugări. voiescii: 'săjîntemeese.; „dreptulă lori de proz> 
“prietate:? Dacăjîn-adeverii essistă. asșeinenea, ac! 

tei ptini „Carl ei diciii;că;« străinii «ati dăruit străie | 
po.
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| inilorti! păinatiilii Rotitniăi, pct ce : “ni. “scoti 
“il limină, : acela” a6te? Altarul otodocsiti, în. - 

“tobă: “inipulii; 28 isa: păstrată! “mai fâră "piibană: în. 

„România - 'de câtă în: “coranuitiităţile” Ori. “Acesta 

0 er6ăsini” şi “Suintemii datori: 30" “oredemil, 'gâci- 
pietoșii Doriiit “ai” Romăiiiei * iezăăi” Sjusu- orprin N 

hris6vele lori” “emânate “dii' 'obşteştile adunâri . 
alle “țerrel:: și "din -consiliele "soborului: "Roniână. 
“Altarul : dit doesiei da sufierită- smiintâlă 'în Ro- 
mânia de cătii numai prin scandalurile” “acestorii” 
iGăligără ș Şi “cănd „(icetmtii dcâsta'!6. puterii pro= 

"ba cu: cele: cei sai “Sevirgiti “Chibri- 'Gstii-timpă 

| în:  Bucuiiesci "de: “câtră atesti: cănigări. ) mi i 
"Care dar arii: “fi: cuțântulii cai “averile” des 

ticate: bisericer-lui "Cristi în: “Româniă,'să! se'sus-. 

tragă de. lă destinaţininea” loră; spre! asa! vasvinli 
“prin mânele ! :tellorii ce înciragesă/ îimmoralitateă | 
Şi adducii Snăinitelă : religiunei. Îni câtă păbtrii cesa,” 

ce. ici: aceşti - călugări! în! “petiţiuinile + “Torii"din - 

”i :Constariţiiiăpole la: Petersbuiiă în Div biţa'veparaţi- - 
„uniloiii : işi întrețiherilorii . acestoii 'sânțe: a locașulil- 
„disse, închinate, „din + ţerral | mbtrăi se „pote; vedea 

  

aa 

“ari tta şi cil: în mai multe rindii, prin. rapportuzi dfi= 
“ciali: Suntii monâstiză ” cari! all Venituri înemiiate şi. 
“cari: Sunt “ta desăvtrşită, ruină, în” cari pieotii ilitn'a 
“intrați d& timpuri: mai vitate şi cart iu mât Sâivescil 
“de'câfii, de: apărară:vitelorii, în timpi. de. iernă. 
5770) i Vegr actirli de acusățitine allă Procuzoriilui'Trib: 
Lia Criminal; contra, igumeniloriă. de da Ș. + feore. Și 

"de. la” “Văcăresci, ” 
>



162 | 
v pă “Ami „maj :curmatii, aceste articole: pînă 1 să, 

se , -deschigă iucrârile Camerei, . „ea. d6ră uă - 
voce. patriotică, şi. pietâssă, .să se: pâtă, rădica 
„contra acestori; deprădâri: naţionali, contra scan- 

„dalului. ce. adduciă călugării. Greci: „clerului. TO= 
| HE mânii,. şi Să. câră „Ga. prin suveranitatea română, 

„aceetii. milioni de: galbeni, ce esse. «pe totii annulă 

„numai din fârra, „de. dine6ce de: Mileovi, să. in- 
re” fară îutâre6re,; și peniru totii-d? “auna; În Vis: | 

„ena, țerrei i. ti ie Eta pia 

-"Spre,a putea, cofbate minciunile călugărilorii 
- Greci tipărite în broşiure speciali în Russia, şi im- - 

prăştiate “publiciştilorii şi 6menilorii de Statii aj; Eu- 
„.ropei, amii propussii atâtă, Ministrului Cultelorii N. 
= Niculescu câtă şi cellui actuală B,.bellio, să dea unii 
credit vre unei imprimerii din Bucuiresci spre a pu- 
„tea. fipări. în; franţoseşce şi  Românesce totă dosariulă - 

E care să, se trămittă pela toți aceia: ce ai, citită: proșiu- | 
„rele. călugărilorii; Greci :şi..să: se împarţă, Înv il 

:de: esemplarie tuturori, „Româniloră. ce : 8ciă, [citi, 
"Spre a. generalisa + şi lumina : cestiunea atâti” în 

“Europa câtă” şi. în “perră, Şi a " înlesui „lucrarea 
cândă. Ya veni, ună “guvernăi. patrioticii' şi. cu “6- - 
„nergiă,. spre 'a 'rumpe. scurtă” cu tâts” minciunile 

| diplomaţie, DD; Ministrii mi-aă refusatii cererea; şi | 
„de 'spuiă: acâstă aci, este: numai. ca: să. răspundă 
'aceloră. ce mă. întrebă. pentru „ce; nu faoii, acestă 

» Iacrare. În câtii: pentru! ostenelele; melle“ că. nam



lugăriloră. Greei, cu e “dabinieculii Rusiei: 4 

ia Dia să „riorii,: ali muntelui Sinai. tai : 

oi. 

„183 

m 

cerută i nici uă! dată şi! nu “goi 'cere” nică ună dată 2 

nici uă, resplată, căci "nu “este nimeni În "dreptă 

să-mi plăteşcă. Ceru” însă! şi "sunt în” “ dre epui a 

„ cere ds la Ministeriulă Cultelorii ca, 'din' fondurile 

ce ate acesti - “Ministeriii, să „dea ună; bredită! de 

4 5 “sute, da. Ealbeni spre “tipăitirea a două . vo 

lumuri în gari se vă „tratta, cestiunea "gca. ai in 

ese aril 

să „mai vorbim de credite: cati găseenea 

luerârii Ora chărtieleie ce mi 8 ai furati, între cari amă 

SE Spussii + că trebue să fiă şi câte va nete fârtei: impor 

tanţii în acestă cestiune, unde se vor i fi aflândit astăgi?: 

"Să. tai arrătâmii 'aci' ceva: “din jucrârile” că 
SUI 2 

noi, Dă 

  

   
Lică VE. di Mii 

  

'Traducţitine după Sciisâre a! coilectivă :adressătă 

D-lui! de: 'Titoft de câtre Pătriarehii. Constantino- 

polei; alliă :ferusalimului ŞI. 'ex-Patriarchuliă' supe- 

: : Ea 

> 

   

  

eta aa aa DU m 3 a    

  

m iaht “150 suie, 92 
i “i, 20 10 

“Escelenţiă 'Soatiă a bine: Noiti Să coipiăiu ni 

ce prin. viea „sea. voce subt: semnațilorii, geti. SU 
ape pi 

   
AI e 

ră 
sl 

. 

periori ai Monastirilorii groeesci, în Valahia, „ee- 

“rerea, „Alteţer sâlle “Principelui Stirberă, de a face 
pia 

- i” 
i 

să se “plătiaseă,- de “câtre” Monastirile gtecesci fs. 

ului - Principatului. “(Valahia)” EU galbeni. “ubt ” 

titlu de 'contribuțiune pentrii 4. anni, . după noti- 

„carea. “făcută de Curtea Imperial&$ în aninulă; 1847. 

„Sub semuaţii adiinându- -s6 şi” “consultsndu- 

e 

N 

Y



14 
Si . 

Re astipra , acestei propuneri, se, erăibesei a es- 
pune Eclenţiei V6stre celle „urmiitâre: NE 
Da I. „Şefii superoizi . a. Monaştirilori grecesci, - 
premițtendit de. „sine-le a da uni. “ajjutori ap 

: ali; pentru tabilimentele de bine. facere dintra- . 
 mândouă. „ Principatele, „ai tStă, buna voință să 

"Și îndeplinescă fără, murmară. promisiunea lorti: 
Dar acestă, promissiune; s'a. dati pe basea aspi-. 
gurârilori Curţii. Imperiale, Carei garantasse Sân- 
tBlorit Locuri că Se „va faţe uni regulatuentii fest 
și, învariabilă' ali.  Monastiriloeii grecesci,.. „basată 
pe actele testamentarii alle fondatorilorii Şi pe. 
noua. „Jegislaţiune. a amândurorii: Prinipatelotă, 
şi căi acestii vegulamentii. ya f sancţionatii prins 
tiună hatigerifi all Sublimei Porţi, „astii- fel în- 
câtă să facă, a înceta . „călcârile Şi. violinţele ce. 
all, încercatii şi. “încercă! MMonâistirile grecesci, Ună | 

„_ Assemenea regulamentii. a; totiă; fostă amânatii pâ- 
nă âstă-di,. pentru: cuvinte necunnoseute.. de şefi”, 
superiori ai - Monastirilorii: greceaci, şi interesse- | 
le lor, devină prada Arbitrariului,, cu marea, pa. | 
sibi. a "Sântelorii Locuri. - 

| “IL, „Guvernulii valaoii” reclamă, Biata: a sa 
 îzalbeni dar! „trece. în tăcere „următârele îm= 
“prejurâni: 1: „Că în 1847: a Juată cu! sila. Y 
parte. din vehitarile:. “tutori, MonaştirilGru grece- 

Sci 2 nu încetâsă a tica aihitiaricescc, pentru: tre- 
“buingele t6rei, fâră nică vă plată, pădurile. Mo- 
nastirilorii grecesăl,. şi. pe Tegitimii proprictari: Zice paza, ie



| ded 

i, „oppresce, dea esploata ; prin tăere. aceste. păduri :. 
în -profitulii . Monastiriloră; 3. Că de,la annulă . 

| 1848. a impussăi + mai. :multorii „Monastiri. „grecesci, | 

subt cuvîntii: de mecesșitâţi guvernamentali, Misce 

cheltueli-: estraordinarie: ucari: nu, privescii ; „niol. 
de cumiă: în sarcina ,Sântelorii, Locuri Şi--miai cu: 

' smă monastirea . Mărgineni. este condamnată de. - 

'18-anni a plâti, camii câte 40. inil,, lei aioimănesel. 
pentra. paga: arestanţilorii de la. monastirea „ro= - - 
mânâscă: Znagovu; d. Că. după.. legile: universal, - 
guvernului locală: trebuiă să, reparese nedreptăiea a 

"ee -a. făcutii aproprindu-şi! atâtea locuri. monasti= . * 
'tirescl,: sustrasse: dela propriețarii,. legitimi „pene 
tru. cuvinte, "de.:necesșitate- publică;-. fârăe ca” “mal. 

| “ăntii. sâ 1 despăgubiască. după, lege. .: pe 

ce i II, „Este. adevărații: 'că guvernul “Molavă 
a luatii de la Monastitile grecesci de la 1847 încâet,- 
câte, 12500. galbeni . „pe anni; dar, „acestă hiare s'a -: 
operatii :; priu. forgia arbritariă, . Şi, prin; ;mijl&ce: 
de. „eoercițiune,; fâră nici. N „înivoiro; a! „ehriar- : 

“regulamentul. aşa. precumii aii, 'sorissii în „cere: . 
rea, lorii. collecţivă din. „anulii; 41847, PERI a 

E se »Espuihdit aștăi. cele; trei obăervaţiial de 
mai Sussii,, şefi. Superiori ali; Monastirilori; iigrer 
cesci,. sprijinindu- -se totii dauna :pej;legile “sacre 

„De: cari, se bas€qă.:supremaţia., Sântelorii Locuri, 
şie dorindă. a: vedeai însfirşitit! “încelândii Tungile 

„ discuţiuni între Santele Loguli. și adoăinistraţiuni-. 

  

4



16. Aa 
le: Sttodoosa, cei la ejaţiunea Tmpărială ca, con- 

“formă: disposiţiunilorii M. 8. 'Imp&ratorului,: es- 
primate” curati în -depeşa ES. cancelarialui Im= 
periului comitele de. 'Neselrode ': cu data 'din 10 

„ Pevruarie 1831, “să ' dobîndiască“ "câtă sar “putea | 
„mal! “curtidi 'reunirea! "ai Constandinopole ' a linei 

„Comimissiuni compussă: “de. plenipotențiari delegaţi 
“din “partea! Sântelori. Locuri ' şi” din partea amân- 

| duororă Pringipatelorii, cari, într? unii: spirită: “de 
. ecităteişi! de. „pâce chreştină, s să * compuiă : regu- 
-Laimenitulă Monastiriloră grecesci, să ridice: greu- 

- tâțile precitate; de“ S-tele: Locuri, şi să- regulese 
plata. ajutorului 'annuală' ce șefii superiori - "pro 

misseszeră; 'stabiliinenteloriă - de! bine-facere -din 

anbele Principăte. pi tit ii a ii 
la acesti chipă” sot -sennaţi speră căse - 

“stau în 'eurindiii: “unii bună : Și drepti sfirşitii a 

cestorii: hingi: contestaţiuni, :conformi * cu  prinoi: 

pile. sântei'n6stre:religiuni ortâdocsă şi cu dis2 
| pâsiţiunile legali alle mhemorabililori fondatori cari. | 
printi”uă: inspiraţiune divină; ati cugetatii'să asigu- 
rese subsistența bissricilori-or todocse din Oriântii, i 

„Subt semnaţi, abandonândi-se cu: plăcere 
în sperângia; că. vorii - găsi. „din partea! E. Y uni 
sprijini binevoitori pentru. elle. espuse mat 
usi, remânii' ete. ete îi i tei 
i "(Antim patriachuli Coaslăatinopolei, 

- Dupa: Dăceţii i Constanţius I: fostulă: patriarhi all | 
Constantinopolei.  :. : ie 

“(Ciril patriarhulii Terasălimalui. A 
po 

;-: Semnaturi i. :



187. 

îi: Mal amii: câte-va,, memoriuri 'umilitâre .itră= - 
nise. totii. cabinetului Russier în “acestă !epocă 
“de: la. 48 pină la 51, prin. cari - se silesci,. Gminii 
nostrii de statii de: atunci, să. arrate acestui cabi- 

> netă, carl'! arii: fi fostii “după! vremi: 'drepturile. gu- .! 

vernului românii asupra călugărilorit ; Greci. tră- 

işi! 'spre gerarea.: “acestori” nenorocit: Monastir; 
ia 

- mu „găsesoii însă” în! “tote. aceste” memoriu, niinică 

atat: nuniai de unii” eradu mai: “multă "de umile | 
“ Smugăciuiir? şi” "de: uă” “affundare' Și: “maj adinci. 3 
“drepturilorii” țerrei ; de! acea “Tăssu acestă: peri- 
-odii de trei anni, în: „care "Oimânii nostrii de stată 

“de atunci 'se siliau'. să se reocomâiiăe “Rusiei pean-" 

“tru 'evânimientulă! de. sinistră merăoriă “Balta Li- . 

“nănuliti Ami” mai “supusi. "că “ţinta: acestei: iu 
crâri nu este a încrimmină” numai trecutul, ci di 

contra” aidică doiele' tu. cari! voii: 'pătea găssiuă 

„câtă de slabă cugetare patriotică: A Si. 

i "iTată încă! cumii facil istoria acesti staţi părinţi: 

“şi! cumil! s6 'silescii să luminăse' cestiunea, în 0- 

 piniunea! "Gmenilorit” de: stații : at “Eiiropei, ptin fa 

m6sa- brogură, intitulată: Ecldiroissemente „i sur! la. 

“cipatuies. Danubienues, tipărită în luna” lt Ocioit . 
pre: 18577 ia i ae e idiot 

“În! 1828, reintrâadă eleruilă” aretii în passes 

sunca: Moiastiiilorii: sele; se pusse la: ucr ca să 
le. ridice” din” starea de derăpănare“'în' cârs:l6; găssi _ 

aie aia vă    

«
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188. 

în curma 1evenimenitelorii: “Şi a occupaţiunei 'boiâri- 
"dorii: Dărăpănarea : a: fostii astă-felii, că „cu - totii 
izeluli întrebuinţatii - de-atunci do: “câtre clernlii' 
„grecii ::în repararea Monastiriloră;scile întrun chipii 
convenabilă; toti, ÎI mai; 'rămâne;; multă; încă :de 
Iueruza - ja Do, e terta Tuibrorurz, , 

tii i Situajiunea, Ptincipalelorii. se schimbă - “prin 
' ' resbellulă din 1828. Subt oceupaţiunea armatelorii | aaa 

NC rasesel, două: „comitete, de boiâri Vlahi. Și. A Mol- 

monelorit- Regulamenţă. Oce aice. alle: pminduororii 
„Pr rincipatelorii,- Aceste comitete ridicară nisce incri- 
minațiunt, gontra „clerului. „Srecii ; ca : scumii, ar fi 

- fondatorilor “Monastirilorăi, strigară, conira;. abu-. 
surilorii ce s ară fi ; :commissii. în: administrarea ave- 
rol ;Monastireșei, „Şi. 'ponelusseră la uă riouă espul-: - 
„Siune, a clerului, „greci după. modulii; -cellei:. din. 

„d oi pi “i: is ij 1 fie 

ia ieisvAceste, 'conelusiuui- alle dorpitetelori, au pu-. 
 Aăavea, alti etfectăi, de câtii af lepădate. de. căe 
re Curtea, Imperială a Russiei mai: ănteii, şi, de.. 
câtre, Sublităa, „Portă. după încheerea „Pâcii. ba a 

epCelle. donă Curți declarară că nu se “pote priimi 
 despoerea proectată; cu tgie. acestea, “ca, să facă înde-. | 
-“stulare reclamaţiunelorii boiârilorii: cari totii iivocaă 
„erei, „testamentele,  fondatorilorii,. -psre” a puiea tra- 
igo. din, veniturile. Monastirilorii grecescă.anii, profită. 

 iSonsiderabili in favorea  țârrei lori, fură; de opiniune îi 
.
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-a se'numi uă;: commissiune micstă care săi se'oceu-. 
„pe: cu: essaminarea; titlurilorii - și:: 'actelorii: celloriă: 
“vechi alle, donaţiuhelorii - spreiai face să; seiiînde: + 
plinescă dispogiţiunele ce 'se-ivorii coprinde întriin-> 

4 
sele ete;t i a Dra i dia mia 

RI DE forte. 'curi6să - acestă broșură, TNI: atât îni 

  

           Mi il iu 

“Iată, dcumii posiţuaea ce făcu Balta- Tian” 
Româniek; iată, cumă Russia mu: “ial "mcnapeșă, 
nimici, E intră” da 'dreptulă. prin “Organăle: sele,, 
oiciaţi în, gerarea, trebilorit frrei... Mae 

o ţe . a. pi aaa 

        - ID 

Degeşaj D- luă de toti câtre enierarli qui amar? 
ii ue ii iba aa e 

       : 1850: up Ilie. 

îi Diupa dorinţă tii ui “depeşa Divâsirăi Si 
de, ta 27 Iunie sub .No. 508, privitâre lă plata | 
celiorii '50jm galbeni” de: câtre Monastitile „gre: 
cesci Vistiăriel Valahiei în favârca! stabilimente: - 

„oră, de: pine- -facăre, pe băsa. arângiătel: adoptată, 
ai gi 

până, a 1859, ei, amii, "vorbiti În - pers6nă ! şi prin. 
alte” organe” "de conâiență, Păttiărțiloriu, Coaștanti-. 

    

  

  

| “ nopolei, all. Îerusaliinului, şi. ali Muntelui Sinai. 
"Drepti, răspuusi £ ata priibiţi assiziurâri” “îndestulă- 

tăre. “Acesto. asigurâri mă faci să: “aperi că | 

189 -: 

rivin a v aleg ârilorii: dintr însa “câtite îni: rivin az si PI 

1,



E CI Ă 

clsrulii: din. Constantinopole: va încuragea : pe igu-: 

"men, după esseniplulii urmatii, în Moldova, ca: 
-să numere şi. în :Valahia,: acestă, dare. pentru 4; 
anni trecuți: da. la:.4847; „mal cu s6mă: d'aca şi: 
guvernul locali le ar offeri - şi ellii din! par-: 

„“6re=cari înlesniri cerute. atâtii de. 'cătăţimea 
surimel zAtă şi de turburârile urmate de curândiiîn 
acea. provingiă;. spre :essemplu daca ar adopta: și!- | 

"ellă Ca acei - 5%/m galhenice trebue să se plătâscă 
. în proporţiune cu veniturile fiă-câria monastiri, să 
pStă. fi 'răfuiți în papii de, doui anni în „două. 

Bail. patru termine. .- i 
A „Acestă regulară. de. “socoteli du. va: “ putea, 

vătăma întru nimicii, după, cumii, şi Esec. Vostră” 
a avută occasiune a. „observă. arangeămentulii de- 
finitivii care face âstăgi obiectulii “negogiațiuniloră | 

„ deschisse, întracâsta: de Ministeriulii Imperială. 
"După invitaţia! ce-ai priimiti “de la: St." 

Petersbargii, ami: și: trămissii aculo. Gre-cari des- 
luşiri A în acesti subiecti. Ls, acum -ascepti, ordi- 
ne, nui. ce a ms 

“Să, vedaii acumă gi „ini "Firmană iiverată 
întăăecătă. cestiune... E E 
„o Nam; “A putut, aiiea nici i uă dată + uă altă occae 

- siune” măi bună de. „câtă acâsta spre, a Vedea; în 
ce chip se. fabricaii,. ca. să nu, dicii « din n&norocire - 

„se fabrică, frmanurils. Sultanilorii în atfacerile n6-“ 
- stre; şi; „acesta, mai cu scmă dela 1826. până la 

1802, 2 enerio, Mărgiuescă. „epocă în acestă gi, 

    

a 
*



“fatală, te totii sperândii că regimul Armnsjouriloză allă:: 

seneturilorii, allă hatişerifelorii $ Și ali batihumaiu=: 

* murilorii, precumii.. și ali; ucasurilorii Şi: ali, dif, 
feritelori: note consularie: care, „tindină, pg: t6tă,, 

diua. pe. capulii nostru,- care. de. care mai; 'revol=; Ă 

tantă care, de care.mai “umilităre,; va fi. încetatii.;; 

Cândii Russia. voia unii firmaniă, și: în care să; 
lovescă. vre=unii drepti | allii ț6rrei nstre,. cerea 
6re- -cari, noţiuni, preliminarii, dela, Legaţiunea.. sea... 

din, „Constantinopole; care şi aceea îşi lua deslași-. | 

rile dela aginţii Russiei în. România; ; se făcea apoi; p 
„schifa,. firmanalui î în+ : eabinctii, îl. trămittea "Lega-;; 

ţiunei la Constantinopole” şi Legaţiunea îl trămittea . | 
în birourile Sublimei Poiţi; spre a's6 traduce în tur=: _ 

cesce, a: se transeri pe. hârtie: turcâscă, ai se apr 

plica'. turaoa. şi ase “subscrie” de: Visirulii; La fi 
“manulii ce avemii: “subi ochi, “mecanismulă a fostii A 
mai complicatii, pentru. că: Vodă, Stirbei, și trebuiă . 
50 mărturissimii, din nenorocirea n6stră, Vodă, Stir- 
bel; de şi” eşitii din. “nămolulii, simpură „all Balta=. 
Limanulai, cât, s'a. vădutii pe tronulă; f6rxii a! lu 4. 
ati uă “attitndine; Gre-care de; Domni” altii. "Țârrei, 
Românescă : în: “fagia străinilorii! şi chiar în, fagia',. 

Porţei ș și 4 chiar î în faăgia Russici, ; care, dicta Porţei ! 
ca, suverană. Firmanulă: ce avemii: 'subt ochi s'a: 
făcut în cabinetulii “Ruseiei, după. ce: s'a luații - 

“ înformârile de cară vorbirămii, s'a. trătnissăi: Lega-: 

ţiunei rusesci la „Constantinopolle;- de aci s'a “trăi - 
„miss Conaulătului generalii, din Bucureșel spre, a:



1 INI 
ai Coninitinica Gospodarluti Gospodsanută ă avuiii nel. 
auditul e curagiii a modifică întrînsulii 6re'!cari pun-“ 

tură Gre: “cari esprăssiuni, ' Gre:cară: frase, la: întors: 
“Gtăși lui: Dnu' Khaltschinslty cară "Ia! thaintată: 

. ambăssadei la: Constantinopole, e care şi eă”l a aan: 
tată: 'căbinetului: la Petersburg, care _cabinstii': ai 
primiti unele “din imandamente” cari i sa' îi părut 

-ăţiunet! lâi: 'Gondtantinopole spre ao, trăită ape 
obiceiii în birourile” Sublimei Porţi: să se! traducă” 
în: turâesce, să se: transcrie | pe” pergamentii,'s să i'sgl.. 
aplice: turaoa Și s să se! subscrie, dei: Visizulă, fi “n 
i iii ICR 

     "2 - . . e na tii, Rai     
iu iata ii. 

pa art 

Proiectuliăi Birmanuiti, „dcpuşsii: în 1852 de. Subri:. 
ma. Pârță, Ta Legafiunea., Imperială a Russică, „cu. 

; amandanmentelo adăogate. de Gospodarulii m 
ii i . Valahiei. DR iată 

aaa A? - Da mia, 4 i pa    
„Dia inalta: :mea porunâăi dată mai: dia: nă- 

inte; cu scopulă': “Sălutariii dea. preintitapinia' de: 
lapidareă! venitiirilorăddin: pătmenturile” Şi - averile! 
din: Principatele. Valahia” şi” Moldăvia; cari atirnă; 

-dei: patriarchiile “Alessahdrică;, Atitiohică ş Şi: Terisat 
limului, precumii şi de Monastirile Muntelui: “Atosă; 
Sinael. şi cele din: Rumelia, în virtutea; vechielorii” Pt IDEII , ale ae ri pază Ei ' ia în di , : : Ă 

, ) Frassole supiiaiare-. "sunt ard de LL “Stai 
:pre cui sa "v6as în “cole: corrospondinte, loră din: 
"notele: cu „acolleaşi semne. a i
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„„aete : de "donaţiune, oprinduse.a nu, se mai arenda 
cu pregiuri -. scăgute,, sei otărisse, ca, ,adjudecarea: 

acestorii venituri care se face.. la :câte trei: anni, 

să fiă. prin, licitațiuni: publice.,, Pa 

„Prin. acestă. măsură s'a; învederati că, Ve» 
nitarile „acestorit averi : ai. crescuti. astă: felii, în 

câtii .potii -fi de: ajjunsii : “pentru. trebuinţele reale | 

alle. Monastivilori: grecesci-, și „pentru: beneficiele 

| proprietar iloră loră!),. şi âncă. a, mai: lăssa „ună . 

„prissossti.: din: care „proprietarii. acestori “averi:) 
Să potă: “procura: unii.  ajjutâră pecuniarii : cellorii 

“două „Principate după „propraa . loră; voiă:2) după ă 
„cumii o. propussesseră; însăşi, de mai: multe ori,. 
ca acestii :ajjutorii :să.. serve la, susținerea, difteri- 

teloriă; stabilimente pictăsse in amendouă; țârrile și 
„a iuli:oduce într "insele. şi alte. Jucrâii „de “utilitate 

publică. i Pi e tt 

ut: sDar după, crimii s'a a găsit de cuviinţă « spre a 
se 'ficsa' şi a se precisa :suamd"): acestui ajjutoră, 
ta să se stârşescă- -uă, dată idte;difâcultăţile pentru 

| viitorii, şi- să se resolyă; Ore-cari..alte „cestiuni :de 
detalii . despre; cari sa! vorbită: mai susii,: şi du- 
pă ce. ne .amii: înțellessii. assemen6a; „cu guvernulă 
Imperială all Russiei,:amii otărită; şi. întărită: 

A Că din veniturile acestorii Monastir, să 
id pai adi Îi oa Mi 

N 

5 Sânteloriă loturi... i | 

5 Acosto averi. oh Au ci e 

-.%: După propria. voiau. Stuloloră. locuri. ee 
% Cantitatea. - a a a aa 

   
A
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se: deai de acuniii înainte: pe: totii: annulă Prinz. 

| cipatelorii Valahiei şi Moldaviei summa ide. ii. |. 

gabeni” în două. termiiie: -- a ilie fa atu d 

"2: 'Totalilii acestui: "ajutor annualii, nu va 

“putea: nici: să se: micgorese. nici'să. se 'adaoge în 
timpii: de :noă ! "anni, de la -1851,era. christiană, 

“până ta „iele: dnnului- 18602): La; „espirarea'!a- 
'cestui: "termenii: 'se vă proceda a-'se” ficsa“ între 
celle. doug! guverne! uă:altă,. curgere: de timpii, 
luându-se: în băgare de stmă adăogare ea: sail'scă- 
Qământulă “acesici: cpoce; Și totii. aslă-feli.'se va 

    

- capeti Sirtata urna şi pe urmă. pi iati , 

3:: Affară “de acesti ajjutoră Huse -voră''în 
gădui Principatele. a împovăra 'Monastirile cu al: 
te: dări: pecuniâre; de: ori-ce natură ari: fi șiinici 

“de'a lucra contra: drepturilor lori. căpatateii Dia 
„ca ăutoritatea locală ya avea trebuinţă a se s6i- 
„vi provisoriii” „de Gre:cari '-iaveră:, “alle” acestori 

. Monastiri: sait: de vre: unuli * din: lodaşiunile Iuri 
pentru: niscari- va “Uiebuiaţa reali, Va “trebui! să 'se 
înțellgă mat ăntâiii cupr oprietarii "principală: 'sai 

cui: însărcinaţi din * partele- în:  Princapate?): casă - 
| despăgubeseă pe Monastiri:: ori: 'scăgândii. “tota 
- lulă - chiriei: ce'ise va fi: otăriti, din. totallițatea: aj- 
ih : "fn r LI 

D-A patra parte din totalulăi veniturilor. snă-summa de 
- una sută gece mii galbeni, din cari "60, 000 „pentru. 

Valahia, şi 50,000 pentru Moldavia: : * 
„2 In timpi "de şâsse anni. .: mt, i 
3) Cu însăreinatiă; din: partea: Sântolori i. Lioauri în Prinei- - 

3 . , , „e Ei) E pate; E | i : +
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jutorutu pecuniârii;i: ori i prin jvr6 unii. altă mijooi 
Gre-care!:: -i: tiu "j în coli. Fag noua ID ne 

-ia ela 'înțâmplareridesă fii n ebâinţă: $ Săuseiiea 
vre=vă: parte : âin-ipămînturi)ăi ce» Suntii alle: :Mo- 
vastirilorii (fiă.ipentru” ca să: geilărgâscă: druinu: | 
rile sati :să -lecdea-uă diiecţitine o ephvenabilă, fiă 
puntru: -a:.construi poâuri,'saii în''sfîrzitii pentru 
'ori-care altă lucrare - deumtilitate ipublică:-în ț6rră, 
despăgubirea :;pentiui:aceste »:porţiuni de! pămiutit 
se: va face . conformii(cu'legile /şii: regiulamentele.. 
În vigore într'amăndouă: țârile: pentru obiecte de. 

| assemerica” natură. io dit E iei ai 

nr ti5i ' Pădurileii după: dometiielei acestosii; Mo- 
nasti “SGi:voril : lăea,: vinde; “săi 1: întrebiinţa! de. 

„“câtre“proprietari isaii! arendaşi, în'conformitate cu 
iregulamientelei i întvigâre !'dinti” amendout': Prinei-. 
“patele asupra. pădurilor, fâră: ca. săi fiă, opriți și” 
“fără: ca" să: fiăr într acesta! ivrecunii! i amestec sai | 
-attingere ! zici din: 'parlea : guvernului, mică: Jintra. 
iori:cârui altii: “cineva. “Însă pentru că. profitul: ice”. 
resultă. din'-acâsta'! este unii .xenitiă - în parte. şine 

"copriusii în. totaluli” acellora cari, -;precumii' s'a 
dissi. mai susă, au. fostii adjudicate prin: licita=" 
“țiuni publice şi“aă primită cresceti, Monastirile. 
vorii 'd'a: âncă! ea). din: acesti; venită; :Priuci- 

 patelori. Au ze E Dia i e Pio 
+46. Pentru” a Best simi ce. va: trebui: săse 

plătâscă: Priicipateloră,- “după: 'cumii :sa'mențio-— 
suni A patră parte, : 'gaii: “partea”le stimă ua b ) 5 ,
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matii în n patagrafulii: precedenităi; din profitălii co: va 
«și din tăerea păduiilorii, şi pentru a se înlătura în- 

"tPunii chipă 'ecitabili . diseuţiunile ce'essistii. în pri- 
vinţa pămiînturiloră Monastirilori,.saii în privinţa al- 

„toră cestiuni. de dreptii, se va numi,. câtă: mai; cu- 

'rîndă, la fagia- locului, din partea; Monastiriloră pro: - 
 prietare. şi.,dintr'a amăndurora Principateloriă,. uă 
'commissiune micstă compussă.: de: insărcinaţi -. cu 

deplină putere şi” de amupioiaţi, esporimentaţi, in-. 

„tepgri şi: drepți. (equitables) a 
E 7, Din: totalulii: ajutorului amnuiălii ce se va: 

da amândurora Pr incipâtelorii diu partea. Monastiri- 
loră, dece „mii. galbeni, se vorii trămitte în toţi an- 

"mir, la:: Cotistantiuopole.! ca să; se întrebuinţese, 
subtiiuă, speciale inspecţiuine,:la.; obiecte, de „uti- 
litate“:publică:, a: Grecilorii - s Suppugi. £ Guvernului 

„mei, Imperială. e Asia a 

  

ne “ Ordinulă : moi: supra: dându. -se cu, scopă | 
ea: aceste «măsură . să filă. essecutăte, în: totă între= - 

. gimea Norii, 1 vu; Prinţule: ali; Valahiei, cânâu.Ţi 

se: va îusunnosciinţa 'detaliurile : 'espusse. în acesti 
- Hirmanii: Imperialii te. vei grăbi ate, conforma „lori 
întooinni. 3 seteiiete E pi e ie ei 

"Vodă Stirbei, care: lua câte: uă: dată tibi 
E fe: în seriosii. şi care ținea. multi la: formalitâţi,: a 

găssitii de cuviință a seri şi consulului Generali - 
IKhaltscinsky saii satrapulii: 'Parului în Principate 
scudândii” audacitatea !:sea,.- Îmi place şi” aci: 'să 
mărturisescii. că; Vodă; Stirbei, lua uă. „attitudine 
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6re- -cate,. în: fagia: 'satrapalui- Şi. a baiolietelorm:ru: 

sesci,. “cu .multii mai: demnă” de câtă allessulii Ro=. 

mâniei : Bibescii în tâtă, plenitudinea,. posiţinniei s6l- 

le de Domni all: Romăniei: în fagia cellui + mai. 

şubredii „consulaşii: 33 

  

. - Ă i 

pm 2 pa ep ata 

page at iti a a 
Escelenţici. scile »- tă W: de. Muătseiinsiy ete, _ 

aţi No, 5 ai e let î A 

N sp ji Decembre 1801: e b” 
ph. ri DR iu a ja r beat. re 

ta «Donmale: Conul Geterală:: Dr da 
; N 

ital mii i teii ln Iu (4 

Ami: Observatii” proiectat“ Branului pri 

vitoră la” cestiunea' 'averiloră monastiresci, care 

va“depussi de 'câtie “Ministeriulă i Ottoriaiii: la 

| Liegaţiunea 'Tmperi ială “din! "Constantinopole; şi pe 
care Bscelenţia Vâstră a bine:voită să- "mi- -l co: 

ș E . 

munice, i it : 

is „Acuma 4 fini” "veţi. pormittă a vă 5 atirăge ati 

tenţiunea asupra a: două puncte 'essenţiali::.-: ti _. 

sl  „Trebuiă "neapărat ase ficsa în $1; 

ali ptoieciului partea: ce se va offeri, pentru sta- 

Dilimentele de bine= facere şi de caritate, la uă'a 

patră parte, şi în proporţiune cu: “veniturile! ce voril 

stringe Sântele : Locuri pe 'fiă-care ănnii. în fiă-câre 

Principatii respertivii. Dar" daca. print'uă mie. 

mă condescendinţă pentru, sânţii “părinți, în locă 
' de a se. e” încuviința + uă. sumă „proporţionață: in- 

N
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dicată "de: ună resoniii. drepti: işi! de: uăi strictă re: 
„citate şiicare este aprobată printriuă augustă decisi- 

ane; ise: va” “vedeaiicăi se! stăriesce 'a:se': 'detiermi-:: 
ria::summa ce: trebuiă: să: 'sei plătescă'-pe-tâtă an- 
nul, atunci va trebui :ca cellă 'puţină». ciffra a, 

"“ cestei' summe. să nu fă mâi. mică de câtă a: pa- 
tra: parte din totălitatea „Yeniturilorii actuale, și 

priv” uirmăre” ăi! puţinii! 46160, 000: galbeni “pâa-: 
“tru Valahia, și totii cami' atâta pentru Moldova; 
"mai. cu, semă; daca aceste; două Principate voră . 
fi indatorate „a despărţi încă. din summa de mai 

- susă ună ajjutorii - annualii pentru: întreţinerea de 
sc6le grecesci şi alte: stabilimente în Turcia. Şi 

„apoi totă,,arii.râmănea. Sântelorii Locuri, din- Va- 
lahia umaj,, unii: adaossti nelămat multi . de. 
5,600 „000 lei: din, totalulii . mVenituțilorii apnuale, 
de, 7,500,000,. în pet de, 541242 4. ce, ai: avutii 
până, acumii., joi Sail pai Hituolune m Sieu) 

2. Nu se. "nete lua de: asă termenulii dei “noă 
anni. fiesată prin, Ş; 2: din iproiceți, ;și,iată; cu- 
vintulă După: noua; Jegislațiune asupra propriez: 

| tâţii, recensimentuli. trebuiă, șă se. "facă la fiă- . 
“care „cinci. anii, şi. 'sătianii; a, „facultatea: Car „la, 

totii, periodulii, de recensimentii, sâ: facă, tînxoeli şi; 
să “Şi. „Stabilescă locuinţa; i pe.: proprietatea, „aceea 
unde. le wa ;Xeni. maj bine. ; În, urmarea, „avestorii, 

“disposiţiuny,.: ;termenulii,: arenduirei, NU; pote, fi 0=; 
“târât, „mal „inainte, de câtă „pentru cinci anni; şi 
fiindu- că. după măsurile. ce sai i luată; pentru assi:, | 

   

fa.
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_gurarea; essecuţiuneiţ legi ; ;eci: nouă, ;tâtă „termi=, 

„nele trebuescii să se. ;preînnoiașcă; în 4953, annii, 

de: recensimentii,; se. propune:;a, se: adopta. terme- 

nulii; de. ş6sse „anni, „în 'locă de, noă, şi..a se; otă-, 

ri „cautotatulii: ajutorului. ficsatii: în, favbrea.. Prin: 

cipatelorii nici „să nu;se mârescă, nici. să. nu se 

micşorese;: de, câtă. la finele: fiă. căruia ; intervală, - 

de. pese, anni. si tu pei mt di ph . 

“„Îndrăsneseii -să, mă, flătesti, Domnule Qon-, 

. sulă, generalii.i: „eredândii. căci; fi găssitii în' mi: ă 

ne.toții auna, unii; „spirită piattică, şi! 'coucilia= 

| tori: înainte de. tâte.. „Voindii dar. a .evita -pentru 

„Ministeriuli, Imperialii nisce. încurcături:-maiîn=, . 

tinse în acestii subiectii, şi. „pentru casă se. ter=, 

minese ; "acestă „cestiune;: ce durâsă imai de -uni 

"cuartii 'de; 'secolii,:. primesc , proiectulă. întocmai 

după cumă : este, ; făcută ;. şi: daca: iușistă asupra, 

cellorii. două, punete, menţionate. maj: ;snsii, o faci: 
“numai. pentrul. cuvinte, netăgăduite, „pe,cari:- Minis=: 

teriuliă Imperială: va. bine-voi :fâră îndoială “alle. 

apregia în înalta sea. înţelepeiime.: mt 
Cât, “pentru: „restul: proiectului, mit Va: a, 

de. schimbată. de. câtit, nunai, visce. termini! car 

negreşitii,, ati: fostii”; întrebuinţaţi,:de;; iroducătoră: . 

târă a-le cunnâsse tâtă greutatea. . „ Asta „este-nă 

simplă, +affacere, de ! : redacţiune :şi va fi. prea. cu 
înlesnire:D- lui: „de 'Titoff. a se: înţelege, însa 

acestă. privinţă: cu rAali; Paşa. Care .va ceda. pre:: 
cumiă; nume: „phidoescii i drepteiorii d iobservaţiunt:
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„ce'i se vor. face; - Tai dar: libertătes! a iuserana: 
acesti termeni mai la: valle: i i e ia 

La ş 3, allă: proiectului” precumă şi la celle ur- 
miatâee, să: 'se suprime 'vorbai de: proprielară: Şi să 
se "gică, AV a “trebui :să 'se.: înţellogă cu ':Sântele 
Locuri sa cu depluziă. împaleviiciţii: din parle-le în 

 Priacipate.! Quvîntulu esle simplu pentru. acesta: 
că, Sântele, Locuri nu poti nici de -cumii: înstrăi= 

na sai ipoteca 'vre-una: 'din' averile ce le aă fostii. 
“date prin: legatunt: - Elle ai. dreptulii numai: a. se: 
bucura * de: rodutile: acestori!” averi -şi'ia îngriji. 
pentru. conservarea - lori; "pe cândă, dreptul: de 
proprietarii! implică: pe! " acella: dea putea înstrăi- 

" na dea: întrebuința” şi a abusa. e iai, 
„La'$:5, 'relativii la: ce'se-.va. “produce. „din: 

siridazea pădariloră, se. dicez'căi imonastirile voră: 
da''încă ceva, 'din acestii produăsii, : “Principatelor. - 

--Se va; piine: în; loculi':vorbei * ceca! vorba a-pa- 
lra: pârte: dn produsă, Nu: credi'ca acestă schim-: 
bare să dea: Jocii “celei: mai mici obiecţiuni ; :dar: 

“daca s'ar întîmpla! acesta; contra -orl- “cârii - ascep='. 
târi, “cevă sc':va:. remplasssa'. prin; "partea legitimă, 
şi redăcţiunea va fi următorea: '„„Monastirile! voră.. . 
„mai da: Priicipateloră partea egitină din acestii 
„produssii a eta ea i 

|  mSperii cu: tâtă ihorediițarea; D. 15 Consalăi- 
Generalii, că vă va. „plăcea să recuun6sceţi. -juste=:. 
ţa și urgenţa consideraţiiinilotii "ce suppuiii. la lu:: 
minata” D-vâshe "appr: >ciaţinne:- "Me, „îioredii- eri
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totală în sollicitidinăa' D-vocire:: “pâhtru: ca să:du» 
ceţi acestă cestiune. la uni  sfirşită astii-felii în 

câtă 'să “nu 'se: lasse obscuritate saii. neînţellegere 

în “termeni, sail cell mai micii subiectii de con- 

flietă: pentu. 'viitorii!! “Negreşitiă că sar” "capune; 
cine:va la” „unii "mare 'inconveniciti! daca! ar'voi 

să totu! ămîne: “cesti! nea 'cândit! ari: fii prea lesne 
_să'se: înțellgă “immediătii :și” să: s6 suprime “totă' 

ce, prin! întrebuințare: det vorbe, Sai putea: tina 
tezpreta în -inai . multe chipiuri. a 

„Bine- voesce,” D- le! Consulii: generali, a 
pri din noii 'espressitiiiea "înăltel! mele" corisi-: |. 
deraţiuni ia te ra a iv iti a stii 

Stirbei. ni :3e: năirgineste: aci 'trămitte rie- 

moriul următorii! vepresentântului” £ s6u. “Aristărchi 
„la: Constantiriopole; spre a putea” 'esplica! și: "Sus , 

| “ţine sacalo' unde 's6 va cuveni, niotivele "ce aă pro: 
vocatii 'aiiendamentele”: făcute 'de : “dîngilii ni fire 

“manii. i Dar cine. era. Afistrarelii ?- Era frătele a 

-„ eelluia” a cărui" posiţiune” şi caracter! se sili: Vo-. 
dă Bibescu'să le anrete. comitelui: Neserl6de' în 

 scrisâreai Sea” pe: 'câre “am 'citito mai susii: Aris 
archi ! “arăănduoi . erati: doui. fanarioți creaturi” ai . 

Russiei! şi grămăticiai Patriarhiei! Pe acestia! 

au! “fost osîndiţi: Aleco! Vodi: Ghiea, Bibescu 'și. . 
Stirber "sii: aibă: "aginţii lori” de' coiifiență! lângă: “ 
Sublima: Pârtă; “voniii vedeauă probă: de. 'servi:!.! 
ciurile ee da: României! cesti 6meni 'ai Russiet,, 
Be ate, [atti RF a Adi, e” il. da 

x



  

20 Sa 

916. fa Memorii ; strămissiij D- lui: “Avistacia ZI ztoi 

ui eo tata Prin otita și ta io 
: Ma 25. Iunie ., 319 ile uilou TARII tri pi dn Dat 1892 Ein Tie, ÎL.   

  

E asi iati pat bi ie „iata si 

. ce Sublima, Porti i adobe, sea, a,  elabo- | 
rată în, „privința, părții, ce Monastirile,,cari, atîrnă 
de: Sântele,Logui,, trebue, să „Blătescă, (Srii din. ve 
niturile.; lori; iati, libertatea, „a. „attrage, attenţianea, 

„sea asupra a două); puncte: essențiali;. i + oara 
Ra ile, “Trebuiă; „„neapărată: a se. fisca. „îns. 1. “ii 

ali, proiectului, enantitățea' summei,, ce, se va offeri, 
pentru stabilimentele de. bine- facere şi de, „cari, 
late, la; Ha, patra; parte, . şi în-proporţiune ; cu Ve-- 

„niturile; ce .VOră stringe pe. totă: annulii: Sântele: ! 
. Locuri, „în fă-care, „Principatii, respectivi. Dar da 

ca; printe? uă; “ultimă: coridescendință,, „pentru Sânţii 
părinţi, ; în; locui „le ase:încuviința, uă;.sumă, pro=; 
porţională€ „indicată „de. muti „resonii., dreptii şi.:de, 

„Cear mai. strictă, secitate, sc, va, „vedea, că. se. :Stră-; 
- ruesce;: ase dețtermina " Summa fe: strebuiă să se, 
țese pereti annghi, ațuuei, Va; trebui. ca: a eșilă, 

  

acluale,-s şi. prin! urmare. mai, | pagine; „de uco, 000 
galbeni: pentri, Valahia; mai; „OIL S&mă-; daca: va 

fii îndatoratăr. „despărţi din acestă summă ună. aj-. 
jutorii;: aumnialii pentru. întreținere de scoli. grecești. 
şi alte, stabilimente” în. staturile Imperiului, şi: a 

e 

Y



poi totiia siămăneiiSântelori Locuri: pentru? Vala- 
hia nuiai, ninti adaossii:etii de 200,000 galbeni; şi 
cuitâte 'că, Sântele Loturi ati contestatii essactitatea. 
acestei giftre,v:guvernulii Vaâlacii;: Ânsăse tanga= 

„ geagă: alle plăti: regulatii: spe: totii: annulă totalulii 

acestei 'summe,; Inândă: păus6mă-i“strângerea.: vez! 
„viturilorii! „i măi im into). ae sos zeita, 

cu T2:Nu se! tupbte ua: de basă': termenulii: de noă: 
"anni; fosatiji prin: -Ş2dinii proiectii, - şi iată cu 
vintul: :Dipă noăa ilegislaţiuhe- astipra:, proprie= * 

tâții, reoensimentulii:; trebniă, să se facă.lai fiă= 
" cdre; cinci anni, şi-i sătiani adi facultăteaue ca: la. 

totii periodulti «de: itecensimentii p«să facă; lînyo:, 
eli. şi sâ "şi Istabilescă, „locuinţa: pe propriet: ea a=.. 
„ceâa 'iunde.- le va veni “mai Dini6: li În urmarea a- 
_cestoriii: sdisposiţiuni,: ter menuiliioârenduirilorii” nu 

pâte: di» otăritiimai: din ainterde:i icâtitupentru icâz 
te cinci, anni; şi fiimdiiz că dupăsmăsurile luaţe 

 pântru., assigurarea, 6ssecuţiunei, legci veeii nonăz 
tâteiţerinenile, «trebuescit» să ser preiunoiascăţi în 

„A858: aaniiidle;: receiisimentii;- Be: ipropune:a: sea? | 
 dopta” s'termeniulă ide; esse, anni: înxlocii de qnoăz - 
Şică. se: otăriuca: totalulii ajjutorului: fiegatii în: fam. 
-vGtea Principatelor unicii să) nur. se; miârâstă); nică 
să nu se micşiorese 'dezcâti: la sinele fiircăruia, 

ihtervaliip de şegse- sanntisiic- înjzit Îzrts sspi 
co Cât. pentu; iestuli prâieătuluy; nulvat fi de: 

schimbătii c deeâtii:” nuiiăi  pisce:! termină „Caro 

tradueţiune:ifără induoială ai: luată, uă altă greuo'
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.. tate: de.. câtii: aceea.. din drigiralit: Acdata este: nă; 
simplă! affacerei de redacţiane , şi eil: iati: liberta-! 

teaălle însemna“ mai 'la vale, La. $ 3 alu: "pro-- 
PR iectului, precuimit, „şi. la celle. urmăldre,: Bă se su-. 

primese "Yorba': de proprietară: şi să se Qică:: Tre-, 
-buiă :să;se. înțellegă'. cu: Saniele Locuri. saii-cu de- 
plină, înpuiternicitii loră în Principate, « Cuvîntul 

este simplu: pentru: acesta: „-Sântele.. Locuri nu 
a potii . nică de .'cuniii:: înstrătina: sait „ipoteca. ver, 

“upă: din, averile. ce le ăi fostă. date (lgues): Elle 

ad, dreptul numai a: se. bucura: de: rodurile loră' 

şi a îngriji ipenitru.: constivarea lori; pei cândă 
“dreptulii:de proptietarii : implică. pe''acella de :a 
tnstrăina; de'a întrebujuţă Şi de:â abusa. îi, 

“Laig: 5. relativii la..ce':se' va produce din: 
| singurei ea pădurilorii, se: gice: că:'Monastirile. vorii 

da- âncă: „ceva, din “acesti produssii,: Principate- - 
lori; Se xa:pune; în Joculii :vorbei ceva vorba a 
patra. parte: din produssă.': -Nu: credă, ică acâstă 
schimbare i va ;da''locii. cellei mâl: mici; obiecţiuni;” 
dar: daca . Star. întîmpla. atâta. contra ori=cârii 

să asceptâri,” ceva. se. va. râmplâssa - prin, partea 'le-: 
-“ gilimă, şi redacţiuneai va fi: cea 1iurmătâre:, Moi 

“: Bastirile :VOrii -mâi : da” Principateloră Pariea le=,. 
gitimă din acesti; produsă, i 

În! acelaşi timpii; Stirbei : credu.. că ar! “trebui: 
să: se. .adresese și. d'a;: dreptulii! lu:.Ozeroff: 'loco- 

 țiitoruli atunci: alla: jur: Titoff în-: “Constatiriopole 

i „care. avea şi: missunea căpressă a. stirşi 'impro-
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prietărirea. definitivă. 2 călugărilorii: Greci. pe. uă 
a 5..parte din, “Romănia. şi: a pune .acâstă -'patre 

imediată subt: auspiciile; „acestei . puteri. protec=. - 

târe a Romăniei.:. Ami fi voită „să lipsescă din - 
| acestă scris6re nisce „espressiuni ; de uă,, ețichetă - 
pe caro D-nu Bosianu.:0 -.tradusse,; în : „scanţele 

“din urmă alle adunărei nâstre: legislative, prin ser- 

vilismă; dar să: ertâmii puccatele; acelora; ce ipe . 
"lângă păccatele.; lori ai făcutii şi: căte' ceva buri; 
cellă ipugini, scrisorile: dul; Stirbei către „agenții 

„ Russiei:nu erai. „despregiuițe., că scrisorile + Bi=: 
bescului și provocaii reşpunsuri.. curtudse ca celii- 
ce - „armi6să după: acestă scrisore:, ti pia 

i 

- Ra | 231 
si, “Bucuresei: io ge, 1852. 

ii : Lt pete 

„Domnului de Oretort 

' 

. pe 

“Domaulă ambasadori i  (Olargă Puffaira): Su 
ÎI 

= Ami: atatia. că Gurtâa ! “Tisperială: a. bine: SR 

voită în, solticitidinea sea să transmittă.. Misiunei 

. s6lle. lângă: Pârta Otomană, înalta scă “soluţiune: 

, privitâre : lă: atfacerile + „Monastirilorii cari „atirnă 

sde: Sântele, Locuri, : Ap Ta 

„i irpSunt, fericită, Dosanule ambassadoră (Char- 

6 ataires), că importanta însărcinare, de: a ter- 

mina cu. desăvirşire” uă,.: -cestiune.. care: stă „De. 0 

" târită do.22 de; anni, este încredințată abilității E 

şi: talenteloră. Dovâstro+ recunnoseute,. Ain. pre
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simţite 'că D:V6stră :dveți: mână: “horocită; 'siipe 
Di:vâstră wa allesii *providenița; șifrăiiîndoialăi ca 
să 'triiumfaţii: dei: pedicile și i dificultăţile : îieihcetatiă 

“ridicatelai (fiă=câre: ; pass de interessele indivi- 
“dualii! numai: Teri: seopulii 'a “totii 'amănâ: nesfire 
şitănsoluţiunea: acestei” neînţellsgeri. -l DT) eri, 
iii Puindui dar cea: din! urmă! silinţă, în” acestă 
“privință: y&. veţi:icâşciga, i Domnule. ambassadârii 
:(Chărge€ Gafiaires), unui dreptă! necontestabilă: la 
irecunnoscinţa ţerrei: mielle:: precumii şi la: :distine- 
-țiunea:!: Curţer: Imperiale care văva fi:dătdre'iGă 
ați scăpat-o de'ncâncetatele încurcături: cari pro- 
veniaii din acestă: cestiune: “ca “dinte unii: irisvorii 
nesecabili.. a 
i Divâstră cannosceți forte bine, Domnule am- 

Dassadorăi (Charge cafele) orrtnăulte și maniera 

câstiuni; de, e acesa, ei „eredii, de. „prissosșii a vă 
mai spune, după esperienţa ce amii făcutiă asu= 

“pratiacestui subiecti,” că! daca, soiluţiunea .. ecita: 
” ibil&il dată" acestei”: affaceri:: dâiicâtre:, guv eriiulit 
“Imperială, nu So::va represehta; curată. şi tatego- . 
vicii: ca”uă solluţiune. ine evocabilă, și: caiespres- 
siunea unei august : voințe, este! de »temintii - Că 
-vidleniile: Și :amânârile! sânţilorii: părinţi IVor ă re- 
si a Perpetiiar'statu:quo, ei iai fe fopiieitieti dea o. 
— 0 dit Acumit » numi: mâtirămâne': “dej cata ame 
incredinta. ci totulii: în: iprevădătârca-t “putere: Și, în 
“bine- voitorulii! şir enorgiculi” uteressii: "66: n: arii
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“obicinuali, a. „affa, în: representanţii (erai 

imperial + pi Dat biti aa st fa tepari ba 
„Bine: „voesce a] îpriimi ete, ste inu ețe-: ra ete, 

E ERR . + 
cr ă 

DATE iri | 

i 5 sole 
pi  Bujukdere, 7 Talie 1852 

oa pie - , | 

„Pringiali, mei, i A 
date 

„Amii avută onârea să priimescii “scris6rea . 
„ve, Alteţia; Vâstră a. bine-voitii:: simi, adressese 
-cudala. diii' 28 Iunie! şi ami: : fostă :, prea! simţi-: 

- „torii. la totii; ce.;ea;: i coprinde, de: Matantii pentru. îni- 

me: personală; îi e eri Esta acd | 
ii Ip Ordinile, .atâtii. de:bine=voităre şi. atâti:de - 
înţellepte; adressate de Ministeriulii Imperială. Mis- 
„siunei şi D- lui; consilier“ de: stată: actualii: Khal- 

tehirisky,. în:.ceea;ce. privesce 'regularea: definitivă, 
“în. cestiunea; averilorii: monastiresci cari. atîruă de. 
Sântele Locuri, vorii essersa fâră nică. uăiîndo=. 

“ialăs uă! infinenţă,: decissivă : Bi salutariă; asupra 

cestiunei. au Pg pia Ei) 

fe :„Missiunea Imperială Wa lipsită a” facesân- 

“țiloră. părinţi comminicaţiunile ptescrisse, basate E 

pe espressiunea, unei. voiniţe.,augustă:, Daca Pre= 
laţiă; ati întărdiată. a: răspunde; ipână acumiă, este | 

ă ei asceptă âncă sossirea,. la; «Constantinopole: a 

Arehimandriţilori Nilu şi - Sofronie cari; În cuali=



“tată. lori. de: delegaţi! al: Munţelut. Atost âli- Şi 
“er dreptulii să -fiă: ascultați într'acâsta. iei 
Sa „Sunt cu cea mai: înaltă considerațiuue .- | 

j | „ Pringiulă mei 

a „ali Alteţei voastre. 
[ENE prea! umilit şi prea 

i suppussiă servitorii 

A.: “Ozerofi. IE e 

PT tri 

* În. aniuliă acesta. initelligintele” Tureit ! ea 
“na Bendi,, comrhissarii. allii:. Porţei în” "Țerra-Romă- 
“n&scă,. credândă: că! n'ar.: trebui” Sublima: Părtă: să: 

- lasse pe. “Russia singură arbitru în: acâstă ! im= 

“portantă cestiiuie “pentru Români, trămisse Diva - 

-nului . 'Turcescă. următoriiilii: memorii; în i care, a 
- fară'de”; confundarea: Principateloră: 'cu celle:::alte 
Provincii: “Turcesci, care i; se“pâte 'erla ca “Turcii, 

=Şi de'ingerarea. Guvernului. turcescii: în ' affaceri- 
Je” interidre: alle: “"Pârrei- prin: care: se.:vode' că. ar 
fir voitii să ea Prla 'roluiă ce călugării: Greci vă, 

“durămii că cerci să iea Russia, în" acestă: afface- 
“re, urmâsă : întră. tâte părerilor lui” Stitiei : A- 

“destii! memorii nu: âre' vimicii! noii afară de acea 
“că” este. dati: de. unii “Purcil;:: vare; avea uuii ca= 

racterii “officiali : în !'Perră: ŞI: cars! “susţine... păre- 
„rile: celle. mai. îvaintato: până atunci ; în 'cestiunea - 

oii .ș A 

"“Sonastirilorii iichinate. ge poe dat 
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Memorii în cestiuuea Mohastirilorii, dată deEsc;; 
si ji: m Sea Ahmed Vefk : Eendi. 1852, 

og -. Ni îa. 
sa Di it ui îi „E. a 

i Apr6pe: a.treia parte. din; proprietatea terri, D 
torială în' Valahia, se 'găsesce, prin donaţiuni suc-. 
cessive alle Pringiloră. și alle: poiăriloră, în stă- 

ministraţiunei.. locală: 'subt cuvîntii că atîrnă de Mo-. 
nastirile  grecesci. din !celle-alte : provincii alle Im: 
“periului ș, 5. €ră .cea-altă, jumătate, atirnă, de. Mohas 
tirile. indigene! romănesei.. i; ţi se ie, 203 

-! 1 :„„Cu tâte astea, din aceste, proprietăţi nu tres. 
bue; să profite. numai, clerulii;: câci..aceste Monas- 
tiri,, representândii ; domenie; publice,;-suntă însăr=. 
cinate cu într eţinerea deosebiteloră. sc6le, -semi- 
narie,; :spitaluri, ospătării,, asiluri pe : drumurile . 
celle mari pentru... căllători,. retrageri . pentru. li= 
niscea,. “trupescă, şi suffletescă, inchisori, puţuri şi : 
fontâni po lucuri.: publice, ape-duce: Şi canaluri, - 
Ore:cari poduri, Şi - drumuri, “dottare” de. fete să- 
iace,. -ajjut6re. gratuite. și. pensiuni, :pentru.. fami- 
liile, scăpătate, mai. cu: s6mă,; «pentru, membrii: fa- 

 midiiloru. donatorilorii cari: se: vor, găssi după. tim- 
puri că. ai trebuinţă. :de;assemenea; ajjutâre, Și = 
alte. asgemenea: allocaţiuni.: it cata 

ea :putea; să impuiă: arbitrariului şi. Jăcomiel că= 
peteniilorii, țârrei,.i numai 'ea:; putea: să garantese 

 pinirea Monastiriloră ;: din. care parte, pe: jumă= 
tate s'a sustrassti - astă-di de-subt. direcţiunea ad: 

aa Ie 

îs ln acea epocă cândă biserica era totulii, numai :



E CE 
* 

fondatorului” îvoplihirea  doinţelorii-s6ll6, :'iănţi= 
nerea : familiei -s6lle: întruă 'posiţiune prosperă. 

Noi vedemii şi astădi încă urmele unei obicinuinţe 

ce'se urmâsă; deisecule la'țărrani, "făcândii- ca bi- 

serică i:satului :să; fă depositara iloră, şi: essecu=: 

t6rea 'legaturiloră lori: de Dine-facere. -!" . ii o 

= Biti, Aşa dar. aceste pămînturi alle Monastirilorii 

„erati: numai! nice: averi aşedate ipentru: intreţine- 

rea. “sfăbilimesitelori "de uiilitate- publică şi lucră- 

“rile publice;"şi! “dada: sar-fi: căutati':a'se împli- | 

ni deosebitele: îusărcinâri: ce: 'suntii: impuse + fă 

„căria Monastiri,: abia . s'ară fi: uecoperită:: aceste 

însărcinâri, ori-câti: de! economică ar fi fosti ad- 

-ministrarea: veni'urilorii : l6rii şi: ori- câtă “de. con- 

siderabile 'ară fi deveniti: aceste” venituri în sta= 

“nea: aotuălă ailucrurilorii” + toni i e pitt 

1„Cu: tâte âcestea,. igumenii tiăniişi de la: Mo: 

nasti cebtrale ! pentru '-administrarea "acestori .- 
immense proprietâţii“ găssindii mai în urmă - unii 

” sprijinit” forte“ puternicii - înPringii „Greci, :. ca':să 

“ s6-sustragă: 'de'latât6: aceste: însărcinârii” şi să 

-pâtă: împărţi: cu'! protectorii: “lori. avântăgiele” şi, 

- profitele: spre: :cea mai'mare pagubă a ţerrei; pre 
" tinseră,:că':vechile” lori dociimente; de instituțiune 
sati“ perduti în 'timpii turbutărilori: 'celioră mari 
„ce sa întîmplată în Principate,! gi: căpătată, pân- 

 trui'cea':maj mare :parte: dintr însele, hris6ve noui 

„cari 'coprinseră cu i serupilositatect6t6 - averile işi 

" imnuiitâţile + fiă-cării: Monastiri, +i dai; ferindu-se; 
ti a v 

>



ou 

s6; înţellege; de; a: menţiona: vre-una, din 'obliga= 
ţiunile ce le -eraii 'impusse. în schimbă.! Aci însă | 
trebuiă. să . observâmi;; că, acestă +usurpare. atât 
de vătămătâre' instituţiuniloriă: primitive, n'a..fostă 
dată gratisii;:câci. :Monastirile : :grecesci .fură;sup- 
pusse 'la :: obligaţiunea : de 'a;.:Veni:: în. “ajjutoruli 

„ţârrei ila timpuri grelle, astii=felă .că subt! admiz. 
nistraţiuriea ;; lui “Mavrocordatu şi: a :lui Racoviţă | 
elle : plăiiră, subt; nume; „de; “ajjutorință;: „ună mase 
positil. annualii ;care:rar;'evalua la; uni. „milliojiă 
de lei. bani! de. „astăgi;, dela: 1812, până, la .]818 
plătiră. numai elle; imposiţiunea. „cunnoscuță. subt 
nume.::de: “proviand.- rusesc şi + Pringtuliă ; „Grigorie 
Ghica. le tăcu să plătescă; în: pugini anni, £ totă i 
deficitul: „de, atunci alli ţerrei „care. se :urca, cam. 
la 'gese: milli6ne bant de''astăgi,:«și acesti Pringră 
sfirşi: prin a, assigura uni venită. fiesii Monasti: 
rilor : centrale grecesci, şi puse în Valachia abaţi 
"Români: în: loculă: igummeniloră 'ce.: iveniali din 

  

celle: alte: :provinşii.:>-. hein e TE e ice 
wa pÎn: urma „actului: Pringăulur, Ghica. menio= J 
nâtă: mai: susii, iigumenii: Greci, isbutiră. a se pune 
ci: în. loculii: :Monastirilorii : : centralei; din : „pârtea | 
cărora, erai: numai nisce- delegaţi, şi astă-felă:se 
transformară.: în - arendaşi: : ordinari,: Plătindă + la 
Monăstirile centrale, până, „mai dillele trecute, abia; 
vre-uă trei-deci mii galbeni din summa; de 125 ;000 
galbeni: căâtii, vară fi “aridicâtii veniturile. acestori 
Moriastiri:: din» Valachia: chiar după: declararea 

A
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lori; câci! moi: 1 vederii: Moiastirea Mărgineni dandă 

 lamuntelei: Sinai “numai 3000: galbeni din vani- 

“tulăcei: de15;000;; igumenulii N ăcărescilorii-câre 

ăreuni: veniti: declărată: de :30,000; “dar: care în 

realitate” seniuireă: la 52, 000; "galbeni, „dâ: la le5., - 

“fusalimiă: cinciipânărla: scsse! mii gâlbeni ! numai; 

în Sfirşită” este ;Monăstirea'St. Ioanii: 'allii cării - 

„ igimenii căscigăi pertotii” annulă opt mii, galbeni 

pentru: 'i160:*câ%idâ Ala: monastirea : din “Ianina ; își 

t6te iaceste'! rainătâre” “abusuri “m ară! fipatută”. să. 

"- s6 “perpetueif fără! îngăduireă abploiăţiloră români 

corrunpli prin: sume! tnsemnătone. îs cinii „Ei Di 

stiati Cu "inteatea  trupeloră 'usesci. în: Provinciele 

Dubâreno. la! 1828, “igumenii . greci, -'scăpaţi „de 

înfrinârile ce le pussesse ptingiuli Grigorie Ghica; 

ticepitră!'a se: bucură 'din' noi: ;de „tic: privilegie“ 

le - peste măsură ce şi însuşiră:::>După :aceea;1ii- 

“micii: nu'mal. putu” să! opiescă” stăruitrele /“lorii 

intrigi: ce: întrebuinţără spre ai;se 'sustrage - -deola 

ori-ce' felii de dajdiă, şi "ac6sta"chiar ;şi 'Subt re- 

giziuli/ actualii all: Regiilainentului: Organică. Cu 

t6te:. 'silințelo'ideosebitelorii commissiuni : nuinife 

“ad-hoc iii; differite“:epăce,i: acești. -igiimeni, :puşi 

afară; din: administraţiunea: Specială: căre reuneste 

întruă casă: centrală» deosebitele : administrâri” alle 

Monastirilorii! romănesci, 'âdică! alle “acellora : căi 

“dela: începutii nu se: “allăturaui ca : “suguersală la; uă 

Monastire.: grecescă 'dintruă; altă. provinciă, se 

mănţiăiu totii în acestă: osiţiunei: annotmală ȘI
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forte: „essigentă. Asti “felii, întu a (rr: îns are 

“boiări, Şi. țeurani,, santii acumii, „împovăraţi . “de-i An i 

sosite, aceşti , izumen;, proprietari, în; faptă 3 în: n 

mele uhorii, drepturi + cârl „Di se. poti; juştifica,: 

| refuşă de a: lua; “parte, la: „«Erentăţile, a a,,60,009 

familii: „cari, erddi pepămintarile, ler în, nisee 

vea,, Şi se, „bucură, de. tâte. „reptile: şi posiținep 

esa:,nouă,: ice, făcut, Regulamentulii, Organică. 

proprietarilori,; adăogîndă, ;asti-feli,, obligaţiunile 

sătianului, în câtit. şe,îneinceace, pregiulă, proprie 

— tâţiloriii Şi eu: tote; astea. er, nu..Yoriă. nișț): de 
9 

cumii.4 se. suppune., Ja, „oligaţiunile, ge „decora 
da să. 

din acelaşi.  Regulamenti,, olt si îti lit tza 

ui” mĂci Se, vede „curații căvește, unii proceșsii d î 

Tip, interesşii; „personali. ali igumeniloră;, 
deveratele, ințerease,, alle:  Monastirilori, icoeici 

AS acoEste: adevrat că, itupe. ui; regular, făcută 
sale 

în 1953, Monastirile, otecesc]. din amândouă Prin Şi 

cipatele, ai, fosti „suppusse;; Ja.mă:: -frte micăcon; 
tribuţiune „annual&,de 25.000. galbeni, „din, cari 

| ex-Pringiulă. „Sturzea, ÎŞI însuşi. pe: „jumițate, sare - 

sia şi plătiți, regulaţit” în. «Moldoya. sPÂnă, -astădi, 
„dar. 'ex-Pripgiulăi; Bibescu; iu ueînvoindu-se.. CU, ae 
cesțil: „resultatii, - transacţiuinea: a ajjunșii;] la. nic 

unii, sfirşiți, în,.privința Valahiei i 066.2 35 
2 Asti el dar justa, aeceseitate; ga Mongatiilo 

greceșți să pesntribudegă a întreținerea; «tuturoră
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“insttuţiunilorie dar “la începutii erai “în sarcina 
loră şi cari “astătgi Sali lăssatii nurial în povară 
„Monastiriloră” pămintiăne” saii a Visteriei, antece- 

dântulă! 'citată mai susi' despre 'enormele i imposi- 
ţiuni ce ai plătit. 'acelle Monastiri în nisce' îm 
pregiurâri' “nai puţin grelle, partea ce “elleitiau.. - 

la“ nouslei 'avantage: stipulate prin: Regulâmentulă 
„Organicii în favârea: proprietarilorii, actulii. chiar 

“all: regulârii din :4843 : „care constată: întruni 

chipă: ofticialii! priricipinlii - înscrierei! lori: în: Tine 
_ dulii” contribuabililori, şi în fine: resultatulii: ini- 
fgiativei luată de: Gospodarulii actualii pentru, stîr- 
pirea “ienumăratelorii. abusuri introdusse în: ac6= 
stă ramură a resurselorii ț6rrei în profituliţ: câ 
toriăzvă » boiări.ce se: ici protectori ai acestori Mo-, 
nastiri, faci să se simpță' necessitatea - de -a'se: re- 

gula “cu. desevirşire” şi întruni echipă ecitabili.ă ae 
- cestă' imiportantii punti: mii ste i it sit 
ia JLiândă drepti busa. unei nouă regulâri, a: 
cell sistemil- ce Sa :introdussii în Moldovă: de 
la "1843, şi adăogindii' la 'acesta 'clausele - după 
Câri să pretinde că Vistiăria Moldovei, a urcati to 
tălali: părței isâlle' de: la 12,500 galbeni la:20,000 
din" 82, 000: ice: “produci peste toții Monastirile din 
Moldova, se” găsesce uă proporțiune 6 24 lă sută 
care; ţiindu:sc':ca -să “gicemii: asti- felii vechia basă - 
de 12, 500 galbeiii,i: “totă urcă” partea, Valahiei. la 
58,000 galben: apr6pe;: acestă evaluaţiuui& 'se va 
părea'cu: atâtii -mai ecitabilă: cu câtă: “că iva: tre=' 

..
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bul: să: ge” iea în 'consideraţiuae -că! în::summa': “de 

220,000: gălberi,. totalul aprossiniațivit allii veni-. 

turilorii Monastirilorii grecesci din Valahia lu sfirşi-- 
tulă annului-1852;;se: coprinde uă: adăogire de 80 | 
până la 90 răii galbeni eşită numai din energica:stă- - 
ruinţă a Pringiului Stirbei, din care: adaossii de seva 
-sedte summa de 53,000 galbeni, totii ar mai remănea 

“ună prissossii considerabilii în favbrea: igumenilori. 

Şi apoi de la annulii 1850 până la; 1855, :aceste: Mo- 
nastiri ai: avută: uă adăogire pote de: -30,000 galbeni 

„Ja veniturăs lăssândii la uă parte. contribuţiuna':ce 

arii plăti Vistiăriei; pe de altă .parte: igumenii ară 
- trebui, să nu se mai;găndescă''că,:'dacâ.,nu seva 

“termina acestă regulare, veri mai găssi sprijinulti 
-ădministrațiuriel: Jai licitaţiunile annilorii : următori 

ca să'!pâlă vesista: încurcăturilorii, ce, l6-:vofrii 'ca- - 
usa unii boiări;: şi astă-feli produşsului  vîng- 

'riloră vă. cădea mai. josii: de: câtii.mai inainte - 

pâte, şi eată. că 6rbă lori îndărătnicire vai! 'profi- 
ta! numai unui: cășcigii immoralit şi. iințimidaţiunei. 
1. Mai. estes assemeneă:, adevărată: că''ceea; ce 

"se, ciivine! "Valahiei. după: căleululii: făcutii:pe;- ve- 
ichia 'scară 'de :12,000 'galbeni .m'ar,:da; ăstă-gi: de 
“câtă.15';'la-sută adică, unii: totală- cani de 34,000 

„galbeni; dar, acâsta ar: fi. nedreptu : pentu, urmă- 

„târelu, res6ne:::: ea : pt mi Ei a fuoig cutu ti 

pe. îsp lu „Valahia va : fi. mănţinută; “mai, cu semă 

privind: la: cnorimele  selle: sacrifice; într vă, p6- 
DR - 4 lăzi yu n u . 
„vi tar fa iati Do „n a, aa aia 

. n. . i Ă N .,
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siţiune 'totu-d: auna defavoiabilă în. "comparațiane. 
0: aceea ce sa: : obținută pentru Moldova:). E 
„2:49. Igumeniă. cari ofteriză de bună! voia lori, 
n cele: din urmă, tă "summă, ficsă'de'50,000 gal- 

- „ben pe: totă anni: numai ca și adibinistraţiunea 
“locală: să. se: 'angagiede a'nu' se'mai:' amesteca 
întru; nimieă:la' restulii : administraţiuner: loră, ai 
recunnosentit: țerrel! hi “mai Tare: : drepti “şi! uă 
parțe mai: însemnată. Da si tie ab dona    

il 39ei 'Mosiastirile grecesti. plătinda Sumnia: de 
:53,000: : galbeni care. pare că ur fi! enormă; totii vorit. 
mal avea, cumi s'a diasă rhal susii; ună: beneficii de 
:30 ;000 galbeni, 'cellă: puţin; peste vechiela. lorii.ve- 

iiitunt Şicvorii da ţerre! uă parte numai 'din“summele” 
ice până acumii eraii.cu' înșelăciune rissipite de câţi. 

- -va boiări;. diși protectori “a-i ăcestorii: stabilimente. - 
dir “Cati: pentru temerea arătată. ide igumeni 
peatra indipenidenţă administraţiunei: lori, “nimică | 
mar. fi: mal: lesne de: câti'a” ! asigura, „asupra: ia-. 

„cestili: punetiis” încongiurândii: pe: deuă parte: iîn>.- 
„tereasele” lori. cu nisce clause speciali ș şi esplicite,. şi. 
-pe de: altă parte: stipilânduse ca: :Princii pentru, ca, 

- «săi mânțiiă: partea proporţională de 24 la sută. Bă 
 faibă facultatea::a cere;de la 'guvernulii “Irsperialii 
Înalta „Pârtă): la fiă-care: cinci. sait: :ece _anni, 
ordine noi. spre a s6 proceda la Vingatea, dih:noii' 
prin medati a: “acestori în endi în presenţa Logo: 

SI -fâtului:: Cultelor; Şi dugă trebuinţă. să se mai urce 
-. sai să se - scobâre sumina; ficsâtă la ănt6ia-6ră, -



in: + Trebuiă să se conchigă/diri: ce]lE-ce precedi * 
că fâră, espedientulă: propussil este peste; putință a o 
suppune:: Monastirile ; romârie şi-pe: proprietati: să - 
“contribuescă la realisarea. celloră: din urmă măsuri 

- 'escepţionale votate de 'divariulii'ad-hoe:; Bi să: putea” 
| prin'urmare 'să, se stingă: datoria câte: ameninţă să 

abs6rbă! peste Curîndii tâte: resursele iValahiel. “e. 

   i iai FE ia i , : Mi Ta 

iul: Sa. oprinâ: „citi luorările' din: Țerra i Romă- 
-nâcă ca să vedemi  cumii, sta actată căstiune şi 
dincolo de Milcovii. 'Din lucrârile ce ami subt 
ochi alle frațilorii Moldoveni până în epoca. a-. 

“cesta: nu găsescii. nimici 'în: cari! să: se deslişias- 

că. mâl “bine” celle: ce” “său trai acolo de! câtă. 

“trei: “memoriuri, “unulit: allă Ină Grigoiie Vodă Ghi-, , 
ic: din: annulii 1853 care fiindi publicatii socotescă | _ 
de] prissossii a-l mai reproduce aci'; altulă' pe câre-= | 
"]ă voii trece între piessele justilicativ € pentru : că în- 
deplinesce: multe lacune din miemoriulă lui: Grigorie: 

„Vodă, Gica şi cell. următorii pe'care amii-socotită | 
„sălii trecii aci căci este: uni resumatii compleitii allă. 

tutoră hicrârilorii: seri6se în acâstă cestiune - dincolo a 
de. Milcovii. Întvinsulii «se'! menţion€să "iat: multe 
-acte:pe' care: că nu :le-amii! „pututii avea, dâr. din 
 cari-se citesă : 'pasgageile' celle' mai essenţiali. În- 

rînsulii. se. vede: "decisiunea : i Cabinetului Russiel. 
a Suie! cu. ori ce pregia” acestă affucere „nedrep-. SI



tă a călugărilorii- „Greci--şi mă” upără: de a .osteni 
pe. cititoră : cu reproducerea acellori acte” volu- 
minse. Nu 'sciii de. tine 'este lucrati acestii-me- 
moriă, câci "mi a” veniti anonimii.: Naţiunsa 6n-- 
“să: se cuvine» să bive-cuvintese pe acella: ce-a 
sciută: să: -esplice „atât. de, bine;,. într! uă: iluerare o 

"scurtă, :totii - ce. trebuiă! să isciă cine-vaîn. atestă, | 

- cestiune. “Socotindă dar destul acesti memorii 
„pentru darea de semă, a ilucrârilorii. fraţiloră nos- 
tri de: peste Milcovii:;în cestiunea Monastirilori 
închinate, :rhă' voii” îiitârce ! îndată” la: lucrârile. lui 
Vodă Stirbel. E iti e tt | E ia Saare 

: ja a ec ei i Pe | 

cam, -: aj i Îași Noemrbe. 1854. a bn 
si ; Proprieiâţile. situate în, Moldova ls. „Mo=. 

„maslirilorăi: închinate, la. Sântele. Loluri, :derivă din 

„donaţiuni; fâcute. bisericei, ori.; de câtre. gospodari 

„din „domeniele'; “statului, ori; de câtre;; „particulari - 
din: propriele. lorţi averi, e ag 

i i „Aceste proprietâți, Sunt sstaăi în numârii 

de,215: împărţite între. diferite. communităţi.+ Tre= 
gis „după chipulii următorii: mi Mai 

101. Înghinate la; Sf, “Morm meaţă i pi ii Sta - 

87: “dem. la: Muntele. Atosu, -.. mii îi 

„12. „dem; la: Muutele Sinai; . i pa, 

15, Idem la Patriar catulii din Constantinopol, 

  

Sua 19. Idea. Idem,': din, Alessandria,:. * ie. 

  

a : Idem, Tdem , din. -Antiochia, ae i a i 

ini 5; Idem, la: Monastirea, Drion din. Epir.
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“* „Fondatorii. “acestori. Monastir; inchinândă 
bisericei: ună parte: din -averea lori, mai: avută de 

scopii numai abnegarea şi pietatea; . ei -mai-cu 
- deosebire ati aviităi în vedere: :să fondece  nisce 
stabilimente': de caritate: şi:de bine-facere, pe'cari.. 
le aii dottatiiicu venituri câtii să fiă de : ajunsi pen- 
tru trebuintele destinaţiunei lori “precumii, şipen: 
tru întreţinerea “în bună stare:a edificieloriă ; reli- 

gi6se șii:a :cellorii-ce: se 'mai ' ceri - de serviciul 
divină Și 'acâsta“ ai făcut-o :cu scopii a'şi-attra- 

ge “bine 'cuvintarea. generaţiunilorii fifore şi :a:li. 
se: perpetua “memoria, îi i stat trbuie 

„Aceste cuiidiţiunt prinnitive 'se. învederesă 
nu: "numai din -coptinderea: acellorii:: dintre: actele 
“de fondaţiune::cazi:s'aii pututii! ivedea;,: fiindă:în-. 
“ţellessii că cei-ce le aveii, precumii se vă 'desluşi mai: 
la :valle, 'aii: refusatii-:totii-d'auna "ale :da 'de:fa- 
giă,. dari şi” din: tâtei documentele publice cari se 
repportă! la regularea affacerilori monastiresci. 
5: BAstu-feli! guvernul Principatului a avutii din 

“timpii - cel "mai: vechi: dreptuli -a: “împune: monas» - 

tirilorii nisce''eheltueli:inotivate' „de interessujii:ge- 

“merali;'a: obliga»: pe: superiori: să: întrețiiă iedifi- 
ciele: în bună, stare : ŞI: de a veghea: lă'înfrînărea 
abusurilorii:'şi.. a. despuierilorii: 'e€ ; se. ; comite 

“chiar. -asupra . fondului: proprietâţilorii, ii! Îi i cit 
-uii îl Clerul grecii; “care ţini&” pe. nedieptii iac- - 

„tele de fondaţiune,;: a profitatii- totă Wauna de ne- 

stabilitâteai'Iucruriloră în  Moldovaişi ide. 'dessele “+ 

bi .
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„ perturbăţiunt, "la cari 'a,fostă suppussă.acestă ţer: 
„Fă pentru: ca să. se. sustragă, dela obligaţiunile 
„ce-i se îimpuneil.=i., sti pei reia îi que 

sin În 1644 Pringiuli „Vasilie; fondândii, vă. 
“sedlă, îa Iaşi: şi, dottând-o.cu - mai, „multe, averi, -o 0 

pusse.: subt;; prevegherea, iMonastirei “numită; Trei 
Sânţi.. Mai, multe. ihrisOve:: alle,. differiţiloră, Princi 

utmători î- îneredinţesă; deăprei acâstă, - donaţiune ş si 

. despre,: essistența; scâlel. în, timpii de mai mul 
- “anni;de, la. fondarea -ei;. cu ț6te;acestea. în. urma 

ipretacerilorii ce s'a întimplatii, venitulii;. destinatii | 

“pentru întreţinerea . suşii- dissei,. scoli, a,  absor= 
“bitii: de,; câtre -superiorii numitei. Monaatiri; şi 
„numai de..vre:nă cinci-spre: (dece; anni: :Rforia Sc6- . 

„leloră;;:auttorisată ; chiar. de: coprinderea, 'Regula= 
“mentului;! Organicii, a: pututii, după;; nă „judecată 
“formală:isă ! 'căștige „întrecere ea : averilorii : „meajoz 
“pate :mai-.susii, la. primitiva: Jorit! destinaţiune.,. 

SE „+ jPriitre,;aetele: publice. cari, essistii: se, păie 
observa. uăanafora ia: clerului ; cellui.. înaltă şi a 
boiăriloriă.. de: „Divanti,: CU data. din ; 14706, Şi, întăi 

“rităirprin, hrisovulii: Prinţiului. :Antioh,, prin; „care 
se istipulâsău:uă - subvențiuna.:ce;se-va plâti. pe . 

-totă annulii: de către; Monastirile. închinate, la Sân- - 
tele locuri, . precumii. şi: de câtre. Monastirile indi-! 
gene, şi din ieare: subvenţiune;: parte Se.destinasse | 

 -lasîntreținerea, şedlelorii: ŞI parte. în profitul lis- 
Culuif: pi îi te Şi tibi tat do ot i 

/ oloeesiUnii npisovă all iPriogiului- Grigorie Ghica |
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“Gu: data “din 1748. stipula: assemensa; mă ;subven- 
țiune 'impussă- asupra: clerului în generalii” giiiin 

"particulară asupra. vebituriloră: Bântului” Morminții | 
pentru 'a'mai.crea,''sc6le;: din: moi; iri 

| » În 1199 iPringiulă: Alessandiu: “Tpsilănti po: 
'ruucesce.să' se ieăccdin. veniturile. “ Monastiriloră 

închinate la  Sântele Locuri, mă; subveiiţiune în fa: 
v6rea :tasci: :milslorii. Hrisovulă:: dată. în; 'acâstă 
privinţă este: basatii::pe! condiţiunile: urniătâre:. to. 

„ns Oonsiderândii, dice; „hrissovulă, că: fondatorii 

„Mhastirilocii “închinate” :la: Sântele: Locuri, dot: Ş 

stând aceste ” asiluri -sâcre;cu- averi. însemnate,_ 

„obligă :pe;supsriorii : “Monastiriloti; ai întrebuința, 
;uă parte. :din veniturile, acestorii:. averi spre: a 

„mărita. . îfete : sărâce,:a':veni în: ajjutorii “familii= 

„lorii :scăpătate, ada imili,:! iși':a-.nu trănitte,: la 

Locurile. unde . suntă: :închinate:i Monastirile; de 

„cât numai piissossulii: te: “var&mănea,) conside: 
„rândii. pe de. altă: parte:că nici “una: din aceste 
pcondiţiuini: nu: se: mai observă rastăgi dusi isi Noi 

“„poruacimii :ca: Moriastirile: său fiă indatorată;« a. 

„subvenţiona. casa. milelorii în: modulii: următori 

pete“ tu o cub a căâmrrl ala 

io epSatt_mâi -im puBBii. “Monastirilorii şi: alte dă, 
estraordinarie * pentru: causă: «de utiliiate publică, 
şi: âssemeneă dâră ai: fosță iadossea-ori ! “repetite. 

la: cari: Monastirile “s'aii "suppussă ; totiă- 'dlăunarica | 

 laluă''cerere cai: tesultă 'din: +obligaţiunile lori." i 

=: n 1821 igumenii: greci, fiindcă Tuăsseră 
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| parte mai: multă. saii. mai :ptigină: ăctivă: la 'revo= 
- luţiunea: grecâscă, ŞI ajjutasse :causa.- ac6sta . prin 

năijl6cele de::cari -dispuncă,: fură scoşi; prin! ordinii 

 espressii alliiiSublimei: Porţi,: din : Monastirile lori, 
- şi 'administrărea acestori: monaslirii Sa :; confiată 
mul comitet compissii de Iboiâri indigeni şi pre: 
geguti de :Mitropolită. i: iii i teiitoai 

in În” luna lut "Martie a annului 1926 înaltul | 
cleră: allă' Moldovei 'fiindii: invitatii a. face uă bună 
alegere 'de igumeni: pentru :Monastirile- îichinate 
la» Sântele Locuri, adresă în ; acestă privință Prin- 

“ ciului: Ion Sturgea;: uă. anafora'care 'ar.fostă! ini= . - 
: Xestită: cu: întărirea i: Domnescă: şi care. «stipulesă 
între: altele. 'că:: întimpă de: doui: anni, adică: până 
în! 1928, “ Monastirile. închinate: la. Sântele Locuri 

- + voril' primi summa, fiesă de '100,000 lei. p6 annii; 
că, :dela 1828: înaihte, elle: voră ave a: priimi : ia 
treia parte : „din venitulă totală, şi irestuli se:.va 
întrebuința în plata dârilorii: ca 'carii suntă îm= 
pojărate. monastirile::şi la reparaţiunea edificielorii 

"cari! se'afflă în. cea mal iprâstă stare: de: părăs= 
sire: Şi: derăpănare-i ital pr ot ti pete 

În Fevruarie, 1828, după stăiruirea Curţii 
„Rizssiel; şi: în': urma. trattatului :de :la.: Achermann, 
Sublima + «P6rtă, adressâ,: :Pringiutui “Moldovei: or- 
dinea: de'a. reîntârce ; “proprietâţile Monastiriloră 
subt: administrarea :igumeniloră Greci: În urmareă 

" acestei! ordine;;.ordonâ:: şi Pringiuli Ioan. Sturgeă . 
aduhârei, „generală a: Divavului, ca: să ieaimăsu-
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rile: cuviirici6se: “pentru: 'applicarea” i acestei: dispo-.,. | 

sițiuni; * şi: înainte : de. “tâte. â: avea' grijă ca'să'se .. 

încredinţese. :care "este doprinderea:: actelorii de 

fondaţiune, sprei a: se “putea -observa.' “îndeplinirea, : 

cu essactitate. a intenţiunilorii «fondatoriloră; pe- 

lângă : 'acestea să:mai aibă âncă: în: vedere. ne=, 
"cesitatea de aise: “repară!. sântele edificii: cari :suntii 
înuruină, 'şi de: a';plăti datoriele: cu carii igumenii 
Greci împovărasseră” Monastirile, În anaforaoa: 0b= 

" Ştestei- adunârii ce, se. făcu într'acâsta se pote: DI 
servai passagiele: următâre:" Pta ca tt a 

"; Propristâţile : monastiresci! sai: 'restituită de- 

„legațiloră. Sântelorii: Locuri isub luare de: adez 
„verinţă şi asigurarea c6 ne ai: “dati: că, într anii: 

. „scurți: 'terrăenii: vor înfăgişă: âduiiârei generale : 

„hris&vele: şi documentele: de--fondaţiune; pântru: 
cur să :fiă: îndeplitiite: din puntă în: punită « 
„Adjudicaţiunea moșielorii se va face:în:: "Moldova: | 
„după vechiulă obiceiă:și; contractele voră fi redi- 
„geate .de'iguraeni,: de. epitropi: şi de: boiârii i in- 

„Spectori : „isi: Arendârile:se ivori: face.:pe trei 
„anni 'şi::prin: licitaţiuni publice: şubt : priveglierea 
pepitropileră ă':şi ;'a * boâirilotii inspectorii: 

„Pădurile..iiu voră fi:nici „într unit 'casii: suppusse 
„la: vesploatare, ci:din .contră' vor fi: pădite” neaț- - 
„tine: „ăia îti Mai. multi: âncă,r! pentru-că mal. 

   

   

  

„tote. sâătele edificie. suntii în stare cea:.mal . d&- 
srăpănată saii consumate de foci; pentru că Monias- 
ptirile în generală sunţă înnecate de datorii cari 

z 4
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Si sati fostii: contractate; de igumenii Greci. în: timpii 
"„de.-mai înainte,-:Noi „eredemii. de;:neapăratii ca 
„venitul - „pei: rel. anni viitori: să se, destiție la 
„reparaţiunea.. sati; la reconstrucțiunea edificielorii. 

"şi la: plata:: datoriilor: ete: ep. ca. igu=. 
„menii:să fiă; îndatoraţi.; ia observa cu. scrupulo-. 
„sitate statutele de: fondaţiune,; a. întreţine. edifi=; 
_»ciele:în -bună . stare. subt' privegherea. boiâriloră: 
„inspectori, a vegliea ca; servigiulii „divină: să:se 
„facă “după tâte- „formele, .ca : regulite : călugăresci 
să se observese întru,t6te: întocmai „după inten- . | 
aţiunile; fondătoriloră. şi pentru acesti sfirşitii să, 
„fiă. neiricetatiăi subt iprivigherea- activă, a e itro- 

'P - 

“i piloră și: a” boiâriloră inspectori. &.: 3. sp, 
„4 nhtepÎn Martie: 1828 ună hrisovii albie: Gospoda. 

-rului “loa: Sturdea;: prin: care'se confirmă ana- | 
toraoa. Eforiei, Scâlelorii, 'coptinde întocmai. ceea 
ce:  urbegă:- PE atei cti a ditia aid 

Noi 'approbâmi:. întru -t6te opiniunea::co- 
„prinsă: în :-acâstăi; ianafora.; işi: privitâre la. aceea 
să venitulii scâlelorii : :să. se. immulţâacă cu adă- 
ogirea subvcnţiunei ice afost impussă :asupra 
“„venituriloră,. Monastiriloiă . “închinate :la - Sânitele, 
„Locuri. Aceste, Venituri; prin protecţiuna.; şi aj: 
sjutorulă gavornulia locali, s'âă încincitii: de ceea 
"ce erail: cândă. “Monastirile: aii ! fostii suppussela 
uă 'subvenţiune: 'dancinel, miii lei în favorea :sc6. 

„lei, prin urmare. ste; raţională.» ca; iacâstă : sub= 
o AD n tit Vie Zi ci DIR Mai i ie riza mu eee 

N
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„xeiiţiurie să se fiesese ; acuzati, Ta inodesta surariă 
„de 29,000 lei pe anni.“ :-:..: | 

„În Aprilie 1828, trupele. rusesci osupănda, 
| Moldova, guvernulii 'de: atunci :numisse. uă; com-=: 
-missiune compussă . de. membrii înaltului. cleră. şi 
-de boiâci, şi. însărcinată numai: cu, regularea ces- 

tiunei ce se atingea de: Monăstirile, închinate la | 
Sântele Locuri... DINO RI a e aa 

„Cu t6te. : acestea - 'este! 'nivederănii, din acte 
- uteiăre, că: “chiar: acestă comrissiune: n'a avutit 
„vre-unti “suecessii în. silinţele: ce'şi'” a pușsă ca- să. 

ajjungă la scopulă ce'şi. propussesse. - 
, „Rapporturile- commissiunei. 'și: anafăralele | 

înaltalui” elerii, cu “data” de la finele! ătelluiași 

„annă,. 'suntii de acordă a zepresenta sțarea.. lucru-. 
riloră subtă “cell: mâl tristă: aspectii: : - b 

„Documentele: cerute : “nau fostă „presenlaet 
a câtre igundeni, ie o 

„Datoriile. celei! mat: mari! acţ a: “Monaști- 
rilor, întrecii veniturile lorii. : ei ae ta 

„Sântele: edificie, cea mai: mare, parte; sunti 
în ruină, Da i ia 

Serviciul” divină este în lipsă de. obiectele 
cele: mal necesarie cultului. Date 

„Inventariele obiectelorii pregi6se, e cu 'cari bi: 

| scricile ai fosti- îngeatrate: hu mal: espistă, din 

preună cu. obiectele. * “=: Pi ta cae 

„Înaltulă ceri“ şi cominissiunea ; apecială; & 
nd de accordii, stăruiră ca să se: “aplice ana- 

,
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foraoa obsicătei. aduhâii, întărită "în Martie 1828. 
de câtre “Gospodarulă Ioan: Sturdea,:şi “cerură ca, 
'eonformii cu- vechiele- statute: de fondaţinne, să se 

_facă- vă; bună alegere: de. igumeni la-:care:săiea. 

i parte şi Mitropolitulii. şi delegaţii: Sântelorii. Lo- 
curi; cariigumeni :să.se oblige, ase oecupa cu - 
essecutarea punturiloră! menţionate: mai susă,... : 

| „Essecutarea “nu” s'a făcută, i 
|  „Ieumenii; cari: :profitaii de. abusurile ş şi. con= 

fusiunea ce: domniisse” până atunci, 'alergândi la 
a ajutorul, Patriarhiloriă,: dejucară. tâte: silinţele « ce: 

-pussesse. conimissiunea Spre â: 'ajjunge la unii re: 
sultatii: sătistăcătorii, ... at a 

„Cu: tâte acestea, era să; so tncepă, cdae- 
tarea | Regulamentului. Organicii, , care trebuia să. 

" otărască :şi- cestiunea relativă la; Monastiri. —— În 
acestă. prevedere, adunarea, generală a. divanului,,. 

otărt în 1831, că igumenii "DU Vară î. liberi a a-, 
renda,, rtoșiele . , monastireşti,. de câtii., „nuinai pe 
termenii“ de: uni anbii,; spre,,a. putea. &. în urmă 

suppusse. Ja: egiinulii, te s6 va: statorniși. cu: „da- 

săvirşire. “-. - aaa Da 
„Regulamentul, puiuău- se: în ri vigbre, la 1882, 

stinulă uă subvenţiune;; 'annualg: de, „450, 000 lei,. 

casă se plătescă,.. - fiseului. de câtre, Monastirile 
Sântelori Locuri şi. cari.să, fiă înpărţiț: propor=, - 

| ţionalii cu veniturile fiă-căria : Monastiri., Acâstă | 

| subvenţiune. 4 era, mai; multi de eâtă a: patra parte! 
a; venitului; „totalii, din. acea, .epocă;: de oii zii ” 

Gt . Ă 

i
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ARE „Cui tie acestea - s0''gccordă.”  Patriarhilori, Ă 
după stăruirea, lori, uă scăitire de. 10 anni” țer-.. ai 

. 

i minată, la 1841, rămăindă asupră le însăreiriarca.. 
de:a. plăti: daţoriile: cu' cări "Monastirile erati: îm-. | 
povărate,; și: de a: redidi. bisericile Şi. „Pmprejmui- Ei 

ile derăpănatei i ir pt 
'„'Permenuli espirâ,” și “Qirtea” “Ruâsisi care! 

se > părea că menagcqă intereşsele clerului - grecii,. 
-. „deschisă . negogiaţiuni cu “Patriarhii, cari negogi-. 
- aţiuui -nu .isbutiră într” altii, de câtii: a'totă ! 'pre-. 

lungi acîncetatii- applicațupea, disnosițiuniloră re: 
enlamentară ERE i Da 

„În 1843 se comunicâ Priigiului Mihail tut. 
dea! uă declaraţiune” a: “Legaţiunei. rusesci în Con-.- 

. stantinopole,r cunnoscută: subt nume de: meoran- | 
um de. la. Buyulăcr6: și, “copringend, în Bub-. ” 
stanţă, :ccea: ce. urmedă: pi, ţ, 

; „Curtea! Imperială. offeresce : sprijinul: sa 
- „Santelorii: Locuri: pentru „desăvirșita 'zegulare,, 
8 cestiunei, ' cu: :condiţiune ; totii.de..uă dată ca şi: 
„Sântele : Locuri să priimescă mai. ăntâiu. urmă- 
piele, base: ap a 

A Arendarea” 'avesilorăi “monastireșci. pria li 
IE „tarii publice :cu: începere” de la: annulii 1852, 

- 2. Acellaşi termenii 'de n0ă anul se accordă: - 
„pentru. desăvirşita.. reparațiune' și constr ucțiune a. 

„Monastiriloră,. conformii. cu resursele; lori, Şi. cu. 
„demnitatea. „cnltului. Curtea. Imperială ari -găssi 
„că; este; drepti! ca. Sântele Locuri:să promittă că.



  

voriii eciisacra; “pentru acestă sfirşită importantă, 

»uă.; a patra „parte din venilula annual ce; strângă: 
"a 

»din. Principate: + i E 

„3: Uă: sibvenţiune convănzibilă,: trebiuă Sa 

„se. „aocorde, -în favârea” stabilimentelori- de bine=. 

„facere şi de. educaţiune publică. Şi: fiindii-că” 

„Sântele. Loturi + ' găssescii: " incommodii ..uă „gifiră 

„variabilă pe: fiă-care anni: Curtea: Imperială con-: 
strate; a'și: retrage. „ proposițiunea primitivă. de a: 

„Be: "destina. peritra acesta uă a palra. parte: din 

“„venilă. "Dar: în” acesti. casil "ea .cere-ca: subven- 

„ţinnea: annual, să se ficsese la: ouă - millidae  - : 

„de leii în: monedă: : romănâscă,” până în 'annuli 

„19 52 epoca: “degăvirşitei. regulâri” a. acestei. gifire,i: 
4: Summa, . de 250,000 lei în : monedă! TO=:. 

„pianecă, se. vă. despărţi din:: subvenţiunea, citatăi 
„atăi susii şi se va determina: pentru: sedlele, osa: 
"„pătărielei şi. alte: assemenea lucruri: alle. Gărăeiloră: 
din: n: Qoastantinopole, şi din: provincii. apă e 

5 Ecsarhiilă va face” parte; din: comisai-. 

„unea. micată,. căriă va- trebui să i se: presentese,. 
„În: Bucurescă. şi în laşi; . | titlurile, ce: ail:! Sântele. 

' „Locuri de. possessiune. în: ' Principate precumii 'ș şi. 
* „Obligaţinnile: sai: însăreinârile: speciali, ce. "vorii E 
„tesulta” din acele, titluri, + îi ii, 

.„ Aceste 'proposiţiuni. (din: Câră . Sai. 'scossă, a 

multe punti: de “detali trebuiă: să se conside=... : 

„res: ea; cea. din :urmă “încercare! de conciliaţi=, 

“sune De. aceea Curtea ! Imperială is şi! aşteptă, a. 
. 

7
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„vedea: că se “primescii până în. Tana lui Dâcein= 

„bre'a âcestui anni. În casulă. coritrariă, de! şi 

va continua:a, protegea Monastirile 'grecesci cOn= :- 

. tra: ori-cdrii. “pr ocedări 'Supărătoră 'saă ilegale, 

„dară îi: va "părea. Tei că. numai! pâte” opri pe 

„Gospoduri” de a .applica şi: asupra: (dlisselorii ; Mo 

„năstiri, . disposiţiunile: Regulamentului Organică :.: 

„Sancţionatii :âncă de multi „timpi de: câtre. am= 

„bele. Curți. i aia Aa 

. „Pringiulii ATihail: Sturgea' nu încetâ' de a 

-stărui ca'să se: “applice' mâsurele: adoptate ș şi cou- 

sănțite. de “Regulamentuli 'Organicil.. Întrună me- 

“moriii adresati. în 18-16 câtre "Curtea 'Rassiei în 

acestă; privinţă, se i 'esprima astii-feliă : „Este nea- 

„.“„păratii-a'se constata că, donaţiuinile: făcute i în de= 

s, „osebite timpuri, Sântelorii Tociiri, nu - ai. avută! 

„de scop. numai a. perpetua memoria. 'donatori= ” 

“lori, dar ati şi impussii. “obligaţiuni” Monăstirilorii 

in0ă “să subvenţionese - stabilimentele de' pietate şi 

“ ptilitae publică. Aceste" obligaţiuni, Oră. din ca-. 

: musa prefaceriloriă politice; la“cari. a fostii suppus- | 

-„8ă Moldova, ori din nkîngrijirea, guvernelor ce şâii 

- „succedat, sali vădutii mai. de totii 'negligeate: în 

i neei din urmă. timpi, până cândă' “Regulataentului 
“„Organicii,: care a statornicită fă. care "ramură de 

. " „serviciii după drepturile şi datoriile: publice; a cur= 

“matii: “abusulii: şi a: “arrătatii. vătăniareă * addussă 

interesul „generalii ” prin nceşsecutatea: „obliga- 

  

Dă
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„ţiunilorii 1ă.: : caii Monastiile. eraă. suppusse de 
„la: începutii. .. :i a te 
„În “urmarea: acăstora; şi cu , consimțimântuli 

- seellorii două Curţi::s'a "decissii, ca; din veniturile 
„Monastirilorii, s să se plătescă pe totii annulii 6re- 
pcare: summă în compensarea obligâţiunilorii de 
„utilitate publică, “ce erai: în sarcina | „acestori a- 

- gedăminte, - In a a S 

„aa Cu tote - acestea, nu numai că ai i faceti - 
“eu des€virgire t6te. -acelle -Subvenţiuni n&deter- 
-„năte- ce se: luai “înaintea: Regulamentului . Or- 

| inganică, pentru. stabilimeniele „deutilitâte publică,. 
„dar de'lă' Regulamentă” încâce, ci tâte:ră; “Mo 
“„nastitile, aii trassii.în.. „profitulii lori tâte: avân= 
«tagiele . ce acestă Orgânisaţiurie' a assiguraiii pro. 
'“„prietarilorii,- ells: totii: s'au; abţinutii. a sei'răfui 
de sunimele, - gaii ! “determinate” sai; proporţiohali, 

„cu: cari. erai: „însărcinate, încâtii. ai făcuți. pe 
i„(ârră să: “simţă. până astăgi: vă. „pagubă de ma, . 
“multe. milliGne, e 
ici, se, pare. că mar. a. de, prissossit. a- -adă- 

*n0ga. aci..că modulii ; de adminisțraţiune a moşie- . 
:„loră închinate, la. Sântele. „Locuri, este atâtă., de - 
"„viciossă. în câtă. sume: immense,.. luate: : de, ad 
“pministratorii ori : din adjudicaţiunile : arendiloră .. 
“chiar, „servescii numai în - „profitulii, acestori: ad- 
"„ministratori şi':se „perdă, Şi. peritria:. „communitâţi- 
“le: religi6ase! şi pentru: țerră.e, i ei 

Ai În: acesti interval. uă lege: votată în 1844 

N)
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operâ' 'secularişarea averilor cari. atirnă de dio- 
cesele și de Monastirile indigene. Se; creâ:ună 
Departamentii' allii Cultului,: e care avu în 'attribu- 
ţiunele: sclle, administrarea, averilorii:. menţionate 
mai 'susii; Episcopii s6 Împărțășiră” cu */, din 
veniturile dioceselorii : lorii respective, : şi igume= - 

niă Monastirilorit: indigene, fură; retrehuiţi în pro- 

porţiune : cu “sarcinile cc li şe: impusse.: ' Aceste | 
Monastiri,:  elagsificâtâ” după. importanţă! lorii în 
“patru catigorii,. avură 'uă retribuţiurie ficză de. 
"2, 000:lei-celle de '1-ia. 'ollasă;” de. 48, 000 .celle : + 
de a 2-a; 36,000; celle, de a 3-ca : 'şi::24.,000 cele ::.. 
de a: 4-a; rămăindă. ca prissossuliri ce va resulta; - . 
atâtiă: din. veniturile. dioceselarii: “cât: 'şi- 'dintr'alle 

' Monastirilorii, să' se :verse' în”. casa: Depertamen: 
tului Caultului “şi: să: “fă destinată. Ja 'restaurareă .- 
sântelorii. edificie: şi a. Jidirilorii de! espleataţiune. 
rurală precuimii şi la alte” actei:de „caritate, de 
binie-facere, și de: utilitate, publică; * dia „ii i 

is În ceea. ce 'privia: nsă 'pe Mondstirile 3n- d 

chinate' la. Să intele” Lociri,: ăbuștirile se perpetuaii 
“meîncetatii.: ; ii irma iii pe 

gActele de fândaţinne i nu: se: arătat. 
n * Subveniunea. legală nu 'se: plătia, î | 

„Starea... materială. a Monastirilorii : continua i 

  

- ă fî din ce-în ce: mal: de; pliisti.: ie 
:"„Arendarea se : făceă: numai : prin : contracte | 

- private, închedte. ori la: Constantinopole; « ori în: fa. 

„sia IGeblui. pe e
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„Cea mai mare parte, din igumeni,. veniaii în 
Moldova. avândii. contracte de: arendare, . cari. sti= 

„„pulaă. ca. ei să iea „veniturile tuturori proprietâ:. . 

țiloră unei communitâți într ună cursii. mai lungii 

- saii mai scurtă de 'anri;'și.. apoi-el: sub- arendaii 
aceleaşi: proprietăţi. în: profitul: lori. Originalile 
contracte, necunnoscute : mai totii dauna de gI- 

vernil, erai: adessea, în contradicţiune - cu institu= 

țiunile țerrei,, și. de multe „ori. chiar acesta, con=. 
- tracte se' Stricaăi: de. câtre. Patriarhi gatit, de câtre - 

- „ conimunităţi, _deea-ce.. oceasiona „neîncetată „pri-, 

: goniri” nedescuroate. între” vechii: şi mouii. conces- - 
„ sionari, precumii şi, Între, aceștia cu-sub- arendașii. 
a "sLoumenii, arendași,. ne țintindăt la altii ceva 

dei câtii: a profita „câtă se 'va :putea mai. multii de 

„ Posiţiunea, lori; eftemeră, lăssai înti'nă. complet 
tă uitare, initeressele: spirituali; alle: “Monastirilorii. 
şi datoriile. cultului. Pădurile. eraă.. devastate; e= 

dificiele cădeii. în ruină, și "bogăţiile, lori, aduna: 
6: astii- felu la” uni! loci, ! se. făceii :  nevăgute: la - 

| morte, igumenului, de: „către 'cei. de::pe lângă din: 

“sul sai “de: câțre .moscenitorii lui, pe. “când. - 
Monastirea: mosceneă numai datorii. 

| „Cu totă' memorandum de la Buyukăere, Rus- 
sia nu' păru: că: insistă 'în. destulii. Ia: applicarea: 
„disposiţiunilorii otărite,, până cândă Pringiulă Stur-" 

„dea, iprevăgândii. învasiunea holerei,;-impusse Mo- 
„nastirilorii, 'străine,. + uă Bummă; de: eco n mil „eal-



i “Tesultla părțiali. ie a Are 

| beni pentru măsurile estraorăinare ' ce. deveniaii 
neapărate prin approprierea epidermei. pa 

„Asta: a fostii iîn- 1847. | 

| „În 1848, uă măsură, prâvisoriă. Sa. otărită, 

„la Constantinopole, « care s'a communicată Gospoda- 
“riloră. prin: scris&rea Visirului, casă 'se, confor: 

me cu dinsa, și care stipula: : îi: 
1î:.0ă moşiele. monastiresei - se::vorii.. arenda 

„prin licitaţiuni publice începândii de la; 1852, prin 
"“pconeursulă autoritâţilorii-locali, i 7 iii 
Că, Sântele Locuri: se :vorii îndatora: a ză | 
„para şi a pune în. ordină tâte monastirile şi bi- 

»Bericile: cari “atirnă de. dinssele astă-felii, ca ser: | 
„viciul divină să s6 celebrese într'însele confornă - 

E acu. demnitațea cultului +, e ie 
a Că sbnvenţiuea împussă “pe veniturile Mo: 
„pătirescl se. va. ficsa, „provisoriil,: la 30, 000 gal- 

  

„beni. pentru: amăndouă Principatele, ş şi că, (în urs. 
-- „marea, unei noui concessiuni fecută, Patriarhiloră), 

„pu se. va cere acea subvenţiune decăt nuimăi de 
a 1847: (în. loci de'la 1841.)- . OR 

„Că. dia . acestă summă,:! 5000. “galbeni se E 
„vorii da la: "Constantinopole, în piofitulă scâleloră,-.. 
pospătărielorii * şi altorii.. „a5 ssemenea - insțitațiuni . 

pgrecesel.“ De apti ” im îi 

; Gospodarii” mu, fură; aatisfăcnții cu: “adăati di 

  

p. 
4 

ii, „Asti: -felă. Pringiulii: “Sturdea. a: și “tespuusii,! Ie 

, âncă- de: attunel, consulatului, Rusieţi care'i: com" _
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„ îninicasse” aceste: putut, ndressându-i obieoţiuni- 
le tmătâro ii | iad 

„Regulamentulă - Organicit;. prefăcendii în 
iteoă. subvenţiune regulată tote acelle dâri ne-. 
„determinate. la“cari erai : suppusse- din vechime 
; Monastirile:“ închinate la Sântele Locuri, a: sti 
„„pulatii totii. de uă: dată că se va luâ.iuă parle 
din veniturile susii disseloră: Monâstiri.“ "Acestă 
„parte! a “fosti. ficsată: 'aprossimativii, şi după:e= 

SI „valuaţiunile: annului 1831, la.450 mii lei -bani: 
ai. Grei” sai. :cam la '715,000, Iei după cusuli 
, paotuali allă : :Consiantinăpolci... + tu 

După” aceea, eabinetulii. Imperiali-a stăiruită 
„motimtatt ca acea sulivenţiune. să fiă uă parte. 
„proportională” cu veniturile: annuali a1l& Monasti= 
„tiloră;: fiindii-că, 'diftorinţa- enormă. între” pregiu- A 
„rile“ arendiloriă: actuale şi 'acellea cazi: voră:re- | 

a psnlta la licitaţune, se cuvenia tâtă pe. s6ină țârrei. . 
iti "Afară de "acesta, ; daca sar. deosebi în prin- 
„pCipiti: garanţia: ce! se capătă: prin. adoptarea: li- 

oeitafunitoră, de! partea. proporţională; ce: trebuiă 
săi se! "răspundă: Erineipatelori,/ ar fi unii! 'attacii 
pditecta “interesselorii locăli. îi fi 

„După ce:sa constatatii astti-felu: prejudi- 
| „giulii -ce“ va urma dintr acestă procedare pentru. | 
= terră, Gabi: Sar. întrebă cine-va;..care este a- . 

| „vantagiulți de care! va profita. „Creseinătatea,;- va . 
vedea. căj: din î Denorotire,. nu! se “pâte scâte altă . 
“mresultâtii din inirebaiuțatei ea': ce. ai făcută : “Patri- 

,
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„arhiă “și geranţii communitâţilorii;- cui. acelle. is= 
„v6re de bogății ce li;se încredințasse, de. câtii 
puă “eonjectură: puginii 'asşigurățâre; adică :'că t6tă 

"pCrescerea venituriloră „va. fi numai: în “profitulă 
* îtunorăă: scopuri” particularie ş şi în profitul acellora .-. 

- „polar, 'cari suntii “însărcinaţi. cu. îngrijirea: lorii:. îi 
„Prin “urmate, “fâră a obiecta'; „ceva asupra 

pitice, la care. Ministerul Imperială | a credutii de 
peuitiință, să fiesese subvenţiunea; privind starea. ” 
“paetuală” a lucruriloriis: ei :cregu - drepti: și neces- E 
„Sarii, ca: ptoporțiinea : acestei giflre, în privința. Ea 
su totaliltâţii. veniturilorii actuali, să :potă! servi de - 
„basă la 'adăogarea . acestei :subvenţiuni în -pro= | 
“porțiune . cu .crescereu, veniturilora. în: „urm a „adu m 
tcaţiunel prin licitaţiune; + sie i e 

x Astii-felii ” perdera, ce':s? â: nicezcalii se; va : 
“umtbeo. în! piofitulii : ptilitâţir „publice; şi: guver-. - | 
salii locală: va: - găssi întrâcesta: unii mobilă în- .. 

EX „destulătorii, ea: să''ajjute. din totă puterea,; Sca şi : 
“să: “încongisră : de tâtei! garanţiele! convenabili,- 
i cigscerea progressivă a veniturilorii: Moihastiresci, -.- 

ae „Priugiult Ghica va. înicetătăi: a stărui 'în- a-i 
cata sens, “încă: de: da Venirea” 'sea'la tron: 
ri) Tată pe scurti spiritulii : „espuneriloră ce. a 
„aduesatii 'ellii în iacestă: privință Sublimei Porţi și 
iCurţei : Russiei, : atât! înăintea.:: câți” şi în „urma. 
„licitaţianilorii :.. „cari! ati: Uirăatii: în: 1851, “şi. cari ; 
ai: tăcutii, șă se îndoiasc veniturile Monastireșei, 
pe Rae a aa ÎCICRRRR | Ri CIC LI . sa ecua] ii e i iii d PA sit 

Î
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pentii-că. de Ta 90, 000: albetii aprâpey: Sau ur: 

cati da 173,000. ni a 

„Donaţiunile,. “cari  coustituescii în. Moldoira 

ui „idomeniulăi Monastiriloră “ce . “atîrnă de Patri-, 
îk „arh _grecesci,. erai stippusse : “unoră condițiuni 

cari : pună în sarcina acestori “Monastiri, împli-. 
| îmirea . deosebitelorii acte. de bine- facere; în -fa= .. 

- sw6rea, ţ6rrei. Cu: acestii - titlu s'a impussii- Mo- 
“nastiriloră ! nisce contribuţitini: nexegulate, dar re- 
“petite: de atâtea ori de câte. ori trebuinţele, publice 

4 reclamat, uă.: venire * "într ajjutorii, estraordină- o 

o ră Regalâmentuli "Organică” “pusse ' terminii 
„acestei. stâri de, lucruri, stippuindii. 'Monastiri- 

"le la: uă; 'subvențiune: regulată în .. -proporţiă” cu 
“-avenitulii din _acea: epocă. ; După stăruinţele: Pa- 

- ptriarhilorit;; lia. accordatii unii 'terminii. de de- 
„ce anni care a: espitatii- "la aiinulă 1841; Cu t6- 

Ă ste” “acestea !  țârra,: fiind -privață „de ori- ce: sub- 
„mvenţiune; în: totii“ cursulă : acellui. timpii toti: nu 

a8e' folosi: de aicestii : drepti nici. după: epota: ci 

satată: mal Susii. . Qodirile' şi 'străgănirile întrebu-. 
ăi ninţate de câtre: Patriarhi, ai “isbutitii să totii pre- 

“„luhgescă, ne gociaţiunea în-cesliunea” acesta şi să 
“lasse: ună: goli : corisiderabili În. resursele. des- 

tinate pentru: stabilimentele publice. allă Moldo- 
„vel. *Cu :tâte astea în acesti interval Sail “pussă 

trei printipie combinate: “astă-felu : între. dînsele 
“în „câtă-nu se: puteă deosebi. i nulă, de. altulă: 

Arendarea moşiiloră, prin licitațiuni; „ficsarea- unei



parti proportională. a. se: lua în favârea stabil- 
„imenteloră publice alle ţerrei, şi recânstrueliunica. 

E sânteloră edificie. a 

.„Adiudicarea: prin: citați icapărată că a 

| au: putea, servi de, câtii 4. produce! nisce  pregi:, 

„6se resultațe,: i i i are Dee 
„Adjudicarea. a, îndoită! „enitulă : Monastir 

lori, şi cu.tâte” acestea . partea: fiscului a'rEmassi, 

„totii ca în. vechime, precumi şi starea persoualu-, . 
„lui şi cea materială a bisericilorii:: Aşa dar, din. 

"st6te avanțăgiele: ce a. produssăi:. adjudicarăa, T&- 
„mâne numai acella allii crescerei:-veniturilori în, 
pfavârea communitâţiloră ;. “celle'. alte puturi; ai, 
„fostă - din “noi suppusse -Ja: megogiaţiuni: pe: cari, . 
„Patriarhii. le vorii întârdia, câtii ori putea mal 
„multă: precunmii;aă! făcută: şi până, astădi. a 20 IP 
E În 1852,. Legatiunca- ruseecă, „la, Ganstanti-, 

“nopole.. a. primită. de la; Cibinetulii sâi instrue:, 
“fiuni alle: cârora. pantur. fondamental: „se: „Tesu, - 
mă: în ceea. ce; urmesă: ie i 35 

   

  

a D'aca stăruimii donat mâulţi, anni; ca: ele 

E rul: grecii să: ic6dă,. a patra: iparte.+din:: oâniluii- 
“le: Monastiresei,, în favOrea - “Principate! ori, ac6=. 

„sta este: mai pucini ca 'să: erescă,; recettele- a | 

deatorii țErri, . decâtii“ “ca: să se! pue! unii. termină. 
„unei neînţellegeri. care a- devenită” scandal6aă.. seaei 

Cu: acestă țintă amiă preferată. Toi”. “totil- daună : 
„uă” decisiiine obligatâriă, -ună. arrangeamentii; Răi 
„corciliatoriti. între, eleril- Şi „Gospodarii. eta ete;i! 

+
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i Obizăţinte pentu let rezultă. mâl: că, 

, „Sâm: a e ae ae ea 

20) Din urcarea pregiulat: averilorii,.. urc are. 
“produssă. de. libertatea. comrmergiului: și. a: navi- 
| „Saţiunei pe: Dunăre, :şi. constatată. prin: resulta- ; 

„isle cellei din urmă, adjudicaţiuni. + + m ie 
b). Din. reformele. ioperate- în admiistraţi- 7 

“sinea interiGră. a. Prineipatelorii;-” şi din regulareă - 
“ „drepturilorit: şi! ; dătoriilorit. reciprâce: între. „pro-: 

„prietarii. foncieri si: cultivatori; -;: at 
De :v6stră'! “veţi : face: pe: comunităţi; să în-. 

- pţellegă, câtă. este de importanti: -ă. pune! interes-:. 
„„sele ! lori: timporali.: din: Principate, sub garanţia, 

unei regulâri obligatâriă pentru Gospodarii, viitori... 
| + Obligațiunile ? 'communitâţilori maă:i resultii.; 
ani şi din: 'hris6vele : şi actelă; de donaţiuie, alle. 
„scârorii. „condițiuni ati: fostii uiegligeate sati icu to= * 

| tul, violate . de :câtre administratorii : 'averiloril.:-i: - 

Î „Veţi! observa; înfine că; "Patriarhii . sunti da-; 

3 „tori a: pune: unii termini : abusurilorii şi: „despu=, 
„erilorii:i commisse: de câtre:: igumeni, : câtă: tragă, 
ăsupra adminisraţiuner: erlesiastice: unii: “blamii, 2. 
„care nu e toti-d' auna.i lipsită de fondamentii ete... 
na Asta este; pe: 'scurtii: istoria, “Gestiune . „care, . 
sg, rappârtă: la; Monastirile . închinate: “Bântelorit 

Locuri.i-: anii, iei i oz 
| Acamti! dară: ar 'resuma'! cineva și. ceea=ce.., 
nisi din: fassele prin ari a''trecubi: acâstă; ces- e. 

„ tiune precumi: şi: din 'actele! publice, din.: câri uă . 

  

 



aaa 
mare, „parte nu: staii!  menţionătii în acestii-:memo-; 

. rii, nu sară putea înlătură inducțiunile urinătâre : j 

0. donaţiunile'; 'ce;i.se: făccă Monastirilorii,. 

erai: în' generălă: însogite de conăiţiuni : obligă--" 
t6riă,, pe cari Monastirile: nu le ai îndeplinit: pre-; 

_cumii dovedeseii actele 'successive :cari se “urcă, . 
în: vechime mai multă: de unii. secoliă.: şi jumătate, 
Că Monastirile;: ne; țiindii: socotelă de: 'obli-: 

 eaţiunile: lori, nu, âii:voitii: cu, nici, Ai chip: a: 
| da- de: fagiă actele de. fondațiurie. i: caii 
“Că eu tâte acestea. Guveriulă: locali, tot, 

- auna.'şi a essersată dreptulii: săi; obligândii pe, 
| Monastiri- a contribui peniru interesse;; de. utili=, 

tate publică. sati: după nisce.: disposiţiuni formale 
şi 'stabile; sau! într “unii” chipă imsregulații: şi ne=... 

| determinată. lee dt bata tr im 
ii Că! igumeriil, ai labusată totii-d'auna. de poz, 

siţiunea loră, şi alergăndii neîncetatii la: Patriarhi,; 
ai reușită a perpetua; dosordinea: totii; amănându, ” 
rasei regulamentul definitv: allă cestiunei,i,..*j 
Că: allegerea' igumenilorii. este unii: obicetiă: 

dară ințereseâsă “forte: multă :-ordineâ- şi liniscea. i 
ferrei. tu , Să usii FR cul 

ca în fine “cu -tâte : 'stăruințele:, iiccurmate, 
alle înaltului - „elerii : indigenii : Şi alle. guvernului 

"locală, cu! tâte angagitarentele- luate, de. Sântele:: 
Locuti pentru. concessiunile + ice. Ii. sa: „accordatii,!, 

mu'să făcută" nimici "până! astăgi. nici: pentru Te=, 
 staurarea: edificielorii: 'eonsănţtei cultului nică i penzi



+ 
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divinii. a ţi 
tru ordinea ce.- se: “cere. n celebrarea „serviciului 

.. EEE „i . J 

Este de miare. „trebuință a se pune. unii ter 

“menii acestei. :srâri: de lucruri” deplorabilă, atâtă, 

“der ruinătâre: pentru adevăratele: interesse alle Mo-: 

nastizilortt câtă :şi: vătămătăre” fiscului. Moldavi. E 

a „În: :urmarea : acestora. este naturală a ne; 

rajporta” la: basele: “fondamentali. consănțite. sai 

“prin”: acte. solemnele. şi. essecutorii, sai prin. dis=, | 

posiţiuni otărite din. “vechime; și 'a profita de: în-. 

„văţiămiutele ce s'a! căpătatii: diri esperiență: ca să 
ne. apărâmii :.de . înconvenientele ce: Sai, simţit 

p . + 

E totii, Vauna:: ii iu II DI Pe 

pe “Igumeniă . Greci, “mhbogăţinău-se în: “paguba 

cominitenţiloră. lorii și. a interessclorit: locali, ? şi, 

“al pussă. 'totii=d'auha silința a opri uă regulare, 

" definitivă înti”acâsta: Goniţi la 1821+pentru conduita: 

1orii cea: vrăjmăşescă,; ai reintratii la 1829 în pos-. 

“gessiunea. averilorii Monastiresci disse închinate şi, 

 continuândă” aselldaşi abusuri, făcută, 'în1853 uă.. 

* întrebuințare de. bogăţiile . dorii :totii: astii=felă ds 

urici6să ca şi în. trecuti, * contribtiindii- a însufileţi, 

imişcârile răavrătitâre şi a' organisa corpuri cart: 

erai pe: “fagiăi vr&jmașe Puteri Suderane..» 

„Prin. urmare: este neăpăratăi a-le: ridica rhij- 

l&celg:“de- desputre - şi „de abusă, ceraii-în. mâ-. 
nele :lorii,;- mărginindu-i: numai la, missiunea . „de 

supra-veghetori retribuiţi,: chemaţi ; a, apăra” in 

leroasele: ce ile -suntă- încredințate, Sa 

Lă



3: „Este assemenea: neăpăratii: a-se adopta pin- 
cipiulă ca, Monastirile” să» plătescă nă subvenţi-: 
une; regulată, -Legătura: ce. essistă între acesti: 
principiă. cu. licitaţiunile publice, şi garangiele of-; 

„ferite de guvernulii locală, implică, “cu totii. dina=: 
diusulii, iczarea unei pârți: proporțională“ cu cres=, 
cerea ivenitului, aştii-felii ! precumii, Sa priimitii de 
Regulamentulii. Giganicii şi de actele; ulleri6re. și - 
astii- felu, „precumil : Gospodarii aii i stăruitii eînce=:: 
tată a sc: applica; i a pn ui 

Ie Pa gissii:. că,: şiftra. de. 450, 009. lă. fiosată. 

de: Regulanientii, era, mai”. înultii.. de: câti a pa - 

„tra parte. “a. vezitului “din. aceă .6pocă,: “Toti, ace=i! 

aa 

eași. proporţiune, sa; stabilă, în principii: în- tote > 

actele ulteridrie. +” i Lo 
“aLicitaiunil din. îs5i,. făcute: supt” privi= . 

gherea' Gtuvernuliăi: locali, ai. îndouită” venitulii 

 nioiiastirescii; şi cu - (6te: că-ar; fi. trebnitii: ca re : 

sultatulti să. se: împreune.; ic :partea;; proporţiona=: 
16: 'ce.trebiiiă: să. se: dea pentra 'stabilimentele.. de 

- bine-facere | dar acâstă “parte: a vămassii. totii în) . 
uitare; 'Resultă. din acesta că. combinațitinea' dăm 
tciii-a ajjuisti a:nwş și: maj: avea înţellessnlii, pen! 

tru-că, condiţiunea licitaţiunilori! şi partea. ce alu-, 
ali. Gnvernialii la -dinsele, nu “ făcută. altă de cati, 
a :mâri,! într*unii: „shipil. coisiderabilă,; partea de: 

| venită, a Săntelorii “Locuri: şi :a 'sudfe.;. din.. țerră, 

“acestă er escere „care în -ori- ce casă: ar, rămassii; + 
aici. tn ui uiti pri a ba ge? ma Dio idee a 

16 gi 

N
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«ti. „Stătuinţar care: a: întrebuințată“. de.. mai 
mulți-anhi, numai: cu scopulă de:a: restaura edi 

- ficiele .religi6se : şi: celebrarea serviciului divinii, 
_€onformil “cu dâmiitiitea cultului; şi „care a r&-: 

„masii -fără nică ună: resultatii, dovedesce cu-în=" 
a destulare, câtii: este. de nefolossitorii:: a 'ascepța a- 

ceste' 'resultate de: la “bună. voinţă Patriarhilorii şi 
a: ;communitâţilorii, * “Acesta este unii punti cu-.! 

““ratii“numar..de attribuţiunile. Dpertamentuiui-Cul-. 
tului, fiindiă-că: privesce, d'a dreptulii adninistia=" 

. țiunea iinteridră a. țerrei.. : Câtă. pentru ' iijlocele * 
| de a ajjunge ati, “pâte cine:va să se reffere.curati. 

la: „coprinderţa i Memorandului de: la. Buyulsdere 
"care. consacra” 'uă a patra perie € ăi enitulii: ec-... 

clesiastică.. DEI RI Ii 
ză dată: pusse; etate principe « consecin- 

fl tesut de: sinele: . e, gin, 
- “Igurieniă! se vorii- alege: ae: câtre. delegaţia 

respectivi aj ; :Sântelorii Locuri, în accord: cu Mi- 
tropolitulă: ferret şi. cu: şefulăi: „Depot tâmentului 
Cultul. a, 

-: Proptietăţiia Monastireset se vorii areida, prin: 
: licitații publice, de câtre: Ghivernu . lolali 'şi. în! 

' presenţa delegaţilorăi respectivi ai: i Sâatelorii. Lo-, 
Curi e ir 
ot mă: a: patra! “parte, din enitulă + Aonasti- 
resci :se .va' lua de fisculi locali pentru obiecte de. 
utilitate : publică. e at 
vă „altă „parte 'se va Vărea “în casa: Degat 

o. 

  

al | ii ". i au asi
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tamentului” Cato, "de unde ; so va. plati onora=" 
ziele: “amploiaţilorit şi alle servitorilorii, şi Encă 

se va „proceda la: reparaţiunea. sail la recostrue-. 
„- iunea | sântelorii edeficie; assemehea ya avea gri- 

jă de întreţinerea lori precuniii şi de essereiţiuliă: 
regulată Şi. convenabilă ali. cultului. E | 

iCelle, alte! două pârți ce mai rămân, 'saii 
. jumătate : din, venitălu totală: se va pune în: dis- 

7 

 posiţiunea communitâţilorii. respective, Îi 
“Aceste “condițiuni mi 'se pară că sunti toti: 

„atâtă, de drepte, câtiă - şi” "moderate; şi de natură a 

pe. "fine tutuloră dificultâţilorii pentru viitoră.ie 
Se: înţelege | că. no nu „putemi fi nică! în!” 

we unii chipă. pentru, “conelusianea acestui ' memo, 
- ri; Pl-ană trecutii aci, „pregumiă ami. dist, Diumiaă - 

„pentru-că . dă. relațiunea: cea''mai - ” complsttă “ de 
totii -ce's'a “urmată dincolo: de Milcovii în: “acestă; = 
cestiune. rit 

Să. revenimi “acum ! iar. în. „Gapitălă- şi să 
cercetmi cu 'da. amăruntulă, iorârile. ni Vodă 

Știrbet.. tza te 

Da a :  Baciresti EA Taig 1855. 
     

Eseelenţiei Sile Fuad. Paşa Miuistruțiăi trebilorii 

oz din atâră. i 
- 3 

a ae 

  

Ii 

  

Socoteacui 6 a mea. . uoapărată: datoriă, a. 
| suppune Esec. Vâstre allăturata aci traduoțiune după | 

7



rapportulii ; Obstesculut. Divană 4), nare! constată, 
starea financial; ajerrei ş şi gtăresce modiali Şi mijl6co, 
le eu, cari. Sân putea plăti datoria: publică; ce: 282, 
tădi se. sue, aprâpe., la g6sse.. „milji6ne, le după, 

cursulă, din Buguresei.. out e III 

Esec: Țostră, Ya. „vedea. „că. acte daloriă, 
| proșine,; din, ocupațiile ostăşeser. q Cu, „care: sa 

„ce o privesce - -datorta “din întru, pe « care: “ami ta 
“sito. în, annulă 1849, de, ngă-spre- „gece, mili6ne' 
“Iei, “se. adeveresă! în, acellit.. rapportii „că se afila, 
seăgută în, annulii. „1858, apr6pe, la, patra: şi ju i 

co. 

Esec, "Vâstră, “sciți, penlti=e că: au sia; respunsă, de 
Monăstirile: închinate. a „patra: parte. ce se, otărisse 

ae lua: din. veniturile lorii' şi pentru-e că din eat, | 
ve “ 

î Îmi p pare. tare “roi „că, nana m putut să ni procuri | 

mamă, aăressatt Dentiui acesta, mai. la toți Ministrii + 

set sai suecedatii la „Ministeriulă, Culteloriă, și 

PS 

acestei scrisori, sg - “pâte tele şi i coprinăerea a-. 
„ cellui - vaportii; și apoi în memoriuli, următori v6= 

- mă vedea și Conelusiuneă: că: 'conţinea.: De li voii ..! 
avea nsă. „până; la terminarea de“ imprimată a-a- 

, : „cestei., opere, îl „voii E asede în între; „Piesele justifi= 
iz [int caţive. , 
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iiliiâne! dle cailor dou: “docitcii; edi! millidug 
Sai luati” de. Guvernilii useseli, 'ubt” titlu de'a. 

conto: din, „despăgubirea ce a preinsii Denlri chel-. 

iu ti) din: “datoria” forrei! "cea: ide: acuă,. uă 
mare parte are a' se. plăti de guveruulă vuseăcă | 
pentru! cheltuelii “de întreținere a oştirilorii selle, 

  

  

be: “annii 1853 şi 1854; şi: Ci tâtă, speranța. ce . 
veti? 

avem. că accată, summă. se “va întrec: “ferrei, 

"după ce: se. vorit. regula definitivă trebile! 6, "dar 
2 fr al eee ri 

de: vă cam- -dată” 'este uă. datorie 'ce: APASĂ: Sta- - 
DEI i „i pi: i 

   | tul” Româneseii. E 4, 

  

- sue "dela “optii-.până la noă milliâne;- este a se 
răspunde „antreprenorilorii e cari at aprovișionatii 
-difieritele” armii „ce ai „oceupatii. Aerra dna. după 
alta: "Acestia se, afilă” acută, în cea. nai, tristă 
stare, „pentru. că. ati peidutii: provisinuiele şi n nu i 
sa Bspunsii ancă pregiurile' lori, de: 'doui” ani, A 

ate m 

„Esec. Vostiăv va pregiul greutatea : acestei în -, 
. pregiurâri 'care de se, va mai prelungi, vă priz. 

i: 10 
cinui populățiunei acestei (i „Uă deraiate 

o... Pi t 
însemnătdire. 

; si it i 

ji : Ta tu 

„Totalul, acestei data ii “publice, île. a uă 
polrisă au, venitul distanta, „all, Statului, „pe 

      3 

steăculi- Divan, “avind în, ideii trista. stară 
“e Pt 

  

în 
PI da ie tal 

care 'aii ajunsi! “locuitorii țăran, “din: pricina nie- 
ai “împovăratii îm- 

NI eurmatelorii sarcine. cu cari i 

a 

   
„Uă altă parte. dia “acostă datoriei „câre su



„6; 

- prejurârile,. estraordinarie- şi i ocenpaţiunile ostă- 
şesci, ce ai veniti asupă-le,. „propune drepti ș sini- 

-eure mijl6ee, legali și putinci6se: - : a 
„Î. Răspunderea celloră. două geciueli, din 

care. sumă, jumătate este. „pe s6ma proprietari- 
loriă; de Doşii. , 
ii 2. Împlinirea de” a patră parte. din stoc. 

nituirile monăstifesci şi a vechiei. datorii; ce .Mo-:! 
| nastirile ai -a răspunde * “câtre statii. “Acdstă din 
urmă, “dătorie, este: aceea-ce, privesce pe. Monas- 
tirile închinate” la - Sântele Locuri, &âci dela arinuli 

„1829 stai: frapotrivită,, precumii: sciți ş şi Es. Vâs- 
tră, a îndeplişii, cea. mai “drepiă. alor, îndaterire, 
ne voindă a: contribui nici. uă.. para. la „Sareinile, 
pomnine, e Ia 
a „Ca : '8ă,. se : “Iurinege' “natia. Pârtă. astupra. i 
stări] actuale a acestei i împregiurâri, socoțeaci de: a, 
x meu datorie sâi. Suppuiii - în “vedere alăturată” a- 

ci pe Scurtii. airătare. deapre deosebitele feşie subt 
- care, s'a presentatii pâbă, „ăcumii. + a 
i “lnspirați de: “uni cugetii “de ttăpăciuire, şi 

_: dorind. a" nu păși: de; câtă 'cu cea; inai Ioare 
“ menagiate putinoidsă, mă “mărgiiescăt a face "cea 

mai. din” urmă, chemare represenianţilorii Sântelori | 
„Locuri; dar daca: peste. tâtă,. asceptarea,. î în ter- | 
men: de: două: luni nu voiii putea „ajunge “la uă 

, înţelegere: asupra măsurelorii commune „ce voriă tre- 
„bai a a „se luau, se. „Vostră » va. apregiă, poziţiunea 

pr 
N . . - 
ea



bă 

? 

. 

critică: care mă silesce a pune! în: “lucrare dis-: 
posiţianile otărite de; Obştesculi Divani. 

: Cu: tâte acestea, mă făgăduesci mai, dina-, 
inte că, voii: urma întră acesta: cu. vea mai mare 

nepărlinire si în, cell, mai” curati cugeti de drep--. 

tate; și că mă voii” niărgini' în Jaarea numai: "de 

uă a patra parte din  venitulii curtii ali filă-:că-. 

ria . Monastiră "ce a resultatii . din adjudicaţiunea' : 
“publică, Cati „despre “datoria, cea 'vecchiă, :voiă 
împărți: împlinirea. că. în “pentru. anni: şi astii- fel: 

da 

 încâtii să r&mâe -pe: fiă= care .aniriii: în disposiţiu-: E 
nea. Monastirilorii închinat, sunima de: 107, 000. . 

galbeni, la care: s'a aflati ureatii Venitul lori mai , 

înpiate, “de cea “din, urmă: licitaţitine, «+ 
Îmi place să credii că: Înalta : Pârtă! toi: va 

dai dreptate “pentrii spiritulii . de: "moderaţiune” cu: 
care mă portii întru: acesta, și de:care nu putemii 
să dai uă mai 'fnivederată: dovadă, decâtii mărgi-" 

> 

nindii-m& alua numai prissossulă cu care aă crescuti 
veniturile : duipă: ce s'au dati” prin. licitaţiuns. ăn: 
rendarea.. lorii,, şi. lăssândii.- Monastirilorii! întrgă 
-8umma de yeniturile ce aveai, până. a: mu se lua. 

acestă: măsură de avendăre înainte de: 1851. Acesti 

măsură âusă, nu se. “va! aplică. 'de: câtă pântrir. - 
implinirea datoriei. cei : vechi, earii îndată ce:.se' 

va acoita' acesta, se va. lua numai a: a patra parte” 
E 

d, "venitul. annual: Da te ai pita 
„Peimiteţi: Di “Escelenţiă, să iyă ceri: ună lu 

minatii ajjutoră pentru terminărea, unei cestiunit 

po. 

*



4 NS . - i a MR . 

ae Me 
- 

- ce durea: :de: 27. do; anni, căci-- dlerulă- grecii :a: 
uneltitii în! acâstă: vreme, hu: numai: a:nu. plăti, a 
patra; parte anntiălă, ce se .curenia țGirei,: ci. încă, 

a'se:şi osebi: cu: totulii: din legea: obştesoă; . i 
| in, “Asti felii a :ajjunsii a , deschide pricină acolo - 
“unde 'nu era nici: umbră; şi a. amina chiar:până: 
astăgi : a ei desăvirsire, cu: a tâte dreptăţile: ei. celle 
mai luminate. - Pg ti 
e -::>Escelenţiă,, cestiunea; este astazi lniaritit 
şi: i-tnărgiită, câtă "sa: pututii mai. multi; S6rtea 
va: “păstratii : mâulțamirea: de: a da uni sfirşitii Scan-. 
dalâsselorii,: “aneltiri cari săi: resturnatii. pâvă a- 
„cumă tâțe: principiele; de: dreptate: în marea pagubă. 
a înteresselorii ; Principatului, şi :să dobindiți în a | 

„cesti chipă,! unii: noii: drepti la reouunoscitița unei 
ţârii,. câre. toti. dauna a: fostii. sacrifiată, anuiin=- 
teressii. particularii, Cu. acesta: Esc:. :Vostră; veţi. - 

„fate: totă fuă! dată: «Şi unii “adevărată servici 
“Sânteloră: Locul; cari, nu. vor: gebovi a-l, recun:: 
nâsce Şi 'a:v& :Esprima a lori mulțumire. sis: 

E.  «uBinezvoiţi Escelenţă a priimi ete. etc. &, 
Se. vorbesce. în-acâstă -seris6ra. de: datoriile | 

statului. provenite. din cheltuelile făcute cu 'inva-. 
siunile: de; differite limbi, Nu: este aci, oculii:: a. 

„întra“ în acestă: gravă. 'cestiune,: pe cate. s'a: cer-i | 
„cati: s'o: cboșoge adunarea :în . annii: + din “urmă, 
- spre a o putea stinge: cu deșăvirgire; în favorea.: 
Gospodarilorii: și : a.:“boiârilorii :'gi în:  defav6rea, 
Naţiunei. Acdstă, affacere Vomii; trattao! pe largi:



“când: " vomi avea uă Cameră Xaţionale, căci: 'mate=, - 

rialulii „tiebuinciosii. nuine. lipsesee.» ate pitici 
“-Vomil.. publica, întrtuă «di: rugăciunile şi fa- 

săaudile ce făcea: boiârii, 'Muscalilorii ca să. între - 

viiă să: „apere. inu. ţârra;;. câci țerra, nu era. nici 

într'uă, primejdiă,. ci! priblegiurile. tăgmăi. boigresci,.. 

D'aca.- “dar la: 48'-ea şi:la;21, boiării. aă . chemaţă |. 
pe :Muscali, se; le. reînființese: -arhonidologiă arsă SI 
de” Naţiuae și aisă cu „dreptii : cuvint,” precuniii. -* 
sa constatatii î în trattatulii. de. la* Paris,şi în Diva: 

nulă ad- hoc; şi. precumii: esti: constatatii” în: con- 
- Xenţiune, cine; să: cuvine să':plătescă . alunele E 
” acestori invasiuni? Poporulii? Naţiunea'?- care : 
regulaţii: 'trebile: sălle. atâtă; de: „pacinică „și! cu așa: RE 
pugină: „cheltuială, încât 'este. “constatată: chiar, - 

“din socotelile commissiunilorii alcățuite. într'adinsti: | 
de celimai.: “împeliţaţi ciocoi şi; 'Muscali,; că: nici: e 

“să „dată dar pici : “uă dată statul Românii na chel-.. .. 
“tuită mai: puginii,.. prin analogiă, de, câtii î în: “aceile, 

- întțerră,! totii, astu-feli, precumii. şi. la 1821. fă! 
cgă Tureilorii; şi: apoi earăși Muscalilorii, casă 

€ 

trei luni. de revoluţiune : naţională: contra: privile: , 
gielorii boiârilorii: şi contra protecţiunăi : esclusi- . - 
vea Russet; ; cine! să plătâscă?, Poporulii „saii bo-- 
iâril ?.:Cheltuelile: ce. a. “făcută statulă din causa, 
chemătii.! "Pureiloră- “de: câtre. :boiâri, ca :să-năbu-.. 
şescă. revoluţiunca. nţională ta. lui D-nu.- Tudor; 
făcută! contra'; „priveilegielorii Boiârilor. Şi. vcontia- 
regimului. faariotii,) Ycheltuelile j:acellei “invasiuni” 

x



terribilă şi devastatdre, -în care boiârii! își “ardicaii 
po palaturi. cu cimenţi -de sânge 'omnescii şi se pău- 

„-“maiă „prin- "alee. de Români: spîngurați” şi “puşi în. 
e ţepi amil sădutit că 'S'aii' plătitu- din! “veniturile. : 
a -Monastiriloă! închinate şi ne încinate şi: de câtre - 

cutelpicii şi poslujaici boiârilorii ;. cheltuelile fă 
cute cu: invasiunele:. chemate: ide. boiâri în-A48 și 
după: 48, cine-.să,. cuvine” să, le: plătesc ?. Acesta . 
Va: forma. unulă - din!  articolii de. căpeteniă allii:. 

| procesului naţionali! în aintea unei „camere na- 

i » țională.: e E 
-  Disser! însă : ceva a despre. invitatea c-ai 

făcută Voiârii. Purcilărăi şi: apoi: Muscalilorii după 
revoluţiunea lui "Tudor. Şi pentru” că:nwmi 'pla=- 

_- ce'să lassii:a'se. „crede: de: nimini . că aruncă Vor- 
a E  Dbecîn intii, sunt: silitii;. de .şi nu “este; tocmai lo- 

SD culă”: aci, să. :citesă : unii micii “passagiii dintuă 

„Serisdră a Boiârilorii ii adunaţi la; Braşiov, asilii unde 

se; retragă D-Jotii:, de: câte ori: se trattea să uă Ces- 

- țiune națională. în : „țâră, și “stai: acolo. pitiți. şi 
pe; brici” până: când potii ulma profumulii: săn- 

gelui,: până: când: mă harpă coliană. să, le adău- 
că: melodii: din. fipetele şi  vâetele. de: „duirere' din 

„văile. Carpaţilozii şi. do? “pe “câmpiile: "Dunărei, 
până: cândii, î în fine ună Pașă, sâii unii Generalii să le - 

| - serie: "veniţi în: 'Perra. Romănescă. „Să ! legitimaţi. 

crudimele şi devastârile: n6stre; câci. pi rivilegiele 
_v6stre. s'aii - reîntăriti.. Acesti: actă. ce: publică: aci 

„îl poss6di în „originalit: cu: (i semnăturile: bo- :



' 

iărilorăi” autografe;, ste chiar: „şcrisorea : ceea. 0= 

riginală. „care:s'a. “trămissti' de către. boiârii . din 

Braşovi 'Parului în Petresbuig, înşogită, de uni 
uncii memoriii :care se va publica. la timpi... 

Cause.:. diferite: şi - împregiurâri attingătdre . 
de chiar interessele personali” alle” Esec. Selle, Ge-. 

-nerală - Consul all -Russiel. în Principaţe | Pin 
către care ai fosti adressate. şi 'scrisâr6â, şi memo= 

riulii cu ună altă, scrisdre, pe care O possed ș şi pe ace- | 

ea în originali, aii făcută: pe: Pini,. „Să înaintese me-. 

: moriulii. la Petersburg fără sorisre;. şi. „acesta a: 
fostii. impregiurarea “de-a. rămassii: acestii” actă 
all boiâriloră în „originali în. „eancellaria lui. Pin “ 
în” “Buccuresoi., pape ai pa i, 
LR „dată passagiuli dia: sorisâre: RI Si 

  

„Penţru. niimele lui,  Duiinnedeii,: Tubitorule de 
nomenire Autocratoră,, nu. sufferi” : "desăvirita de-. 
„vastare a . unei - Națiuni de: vă. “religiune cu: Ma. 

statea: Vâstră ȘI protegeată. de. “puterea . Vâs=: 
tă ortodoesă,- Milostivâscă-se. AMaistatea-V 6stră 

e 

na ordona intrarea ; „prea “puternicilorii selle. 0s=- 
„cir în; 'Țerra! gemindă a, Valahiei, care, este: în 
„primejdii astă. sâ'şi. perlă chiar: fiingia sca. 
„Înduplece- -să, cu: “iubire, de. „omenire, Ortodocsă - 
Și bine- făcăt6rea. stăpânire „a.:-prea, puternicei - 
,Vâste e,. că: să apere acestă” ortodoesă. Provintiă 
„Spre a'şi. putea simţi în practică: liniscirea dureri- 
„loră 'sall6,. repaosulii că şi dobîndirea: drepturiloră 
psălle. conformă cu, Friăuclile maestâsei Vâstre 

e 
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e 

ete. ete, cur 

252 i 
măriri date! prin: manitostulti” ptotiulgati de câtre 
fân adeverii nemiuritorali generali Michelșon. ete, 

(- ' .. aa Ce 
i i NI a «i AI Ei Ri        

- Întrei cci: - sub semnaţi în. acăstă scrisâră pu-. 
“temi? decittra :" Grigorie Băleanu, Mihail “Manu, 
Istrate: Qreţulescu, Scarlatii: Grădiscânu, Grigore 
Ralea, “Nicolae : Filipestu, Alecu Vilara, Const. 

„Nenciuleseu, George: Florescu, Nicolae, “Vășăreseu, 

“şi” alte: Subsemnături: pă: cari nule“ pociil, 'de sit- 
tra Şi: altele“ pe “cari nu voii să. le: 'citesii. 

În varii! “striga Gâţi-ya' boiâri:" “Apor. pe vrei 

„mile acellea negreșitii: că 'chemainii pe. Muscali' ca 

să ne scape de: A 'Opirţi ăci “cinstiți boiâri, 
că vă. tai. greața numai de. câtă; vă Yoiă : “cita 

altă: passagiii din altii! actii, 'subsemnatt “totii de 
„D- vostră prin” care “mărțurissiţi.. înşivă că totii. 

„ D-iâstră „aţi eheinaui: şi pe: Turăi. „Ca. “să. nu Dia 

“aţi fostii siiţe să, cheraţi pe “Puci pi să 'vE sea- . 
pe "de. revloujiunda Iu: Tudor, vă citesti mâi ântâiii 
unii altii pâssagiii totii. din doleanţa D: vâsiră. în care 

“ ărturissiţi câtre Pauli” Russiei că daj diile/s Vessa- 
țiuniele de totii telul. şi” 'devăstârile boiăro-fanarioţi-, | 

„eră pet țerră ati ridicati revoluţiiuea în Valahiamică, 
e iCe n'a: făcută Stăpiniroa (boiaro: -fanăriotă) ? ?, 

za 'boiârii din Braşovii, nedreptâți ş Și ves= 
„Săţiuni neniihărăte contra, nerorociţil oră”. -locu- . 

si ptori i! contribuabili, „asasinate “contra bbiâ- 
„giloră “celor: mai ""îisemnăți!! af.” t6imei, A



„inspirată: neînțellegeri,, între compatrioți ipentru. 
„ca Săi auttragă în “avantagiulii SG. spre a - des. 

fini. drepturile : Şi - „obieeiurile:, statornioite de, 
»anni : indelungați, de, către marinimâsa protecţiune, 
„a Russiei și a: „despregiui ori-ce. justă represen-! - 
„taţiune; a împovăraiii: țârra de; înjurii şi „de de- 

„sonâre,: de: essiliuri fără, judecati şi; fără dovedi, 

„legale, considerândii; cu'uuii. cuviată,, ca. trecă: 

__ptâre şi:în. prada; răpirei lori: „acăstă, „nenorocită - 
| „naţiune;. s'aii. persecutatii atâtă. de. multi: privi-, 
„legiele în câtă -a. împinsii lucrurile, la desperare,: 
“până. cândiă jcea,mai mare;parte: din i cântribua-, * 

bilă : Valahiei: mici. se. vedhiră „siliti g. se: 'revolla, 

„ne. nai. putând: rezista; ;nedreptelorii și: neome=, Eta 
„nâsselorii. cereri şi plăți a a i iz 
€.- Se: vedsmă acuimi și passagiulii prin. care 

“'boiârii . nostrii arrâtă într uă,, berisre,. câitreIapezi 
- “ratulii Russiei că, toti ef aii chemati și pe Turci 

în. eră, siliți. fiind “de zevoluțiunea provocătă și 
justificată de ei, După ce spunii că s'aii silită . 
“îndestujii. să năbusoșcă rhișearea din: 1821. apoi 
ie st ia ai 

  

ba : 
ai aa 

„Adunarea boiârilorăi s'a creguti datoră că, 
„supus. fiindu, pulii. - Jegiine CD na 

  

i) ia ab 
„pressiye ce ea: sa gti biti a Tuap, precâtii. a er 

e țe : p 5 

„tat-o' posiţiunea. unei ţârri: ina de “tot desar : 
4 
9 etiliae 

- mată, Instruind-o dar, despre, “mersul progres”, 
i. cip IC Na i dili
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„sivă allă, ului, a- rugai0. ferbinte săi iea, în con= 
„Sideraţiune starea :de; ticăloşie a Provinciei şi să, 
„întrebuinţese. mijl6cele cslle' mai proprii. ca să 
„depărtese.“pericolulă ' eminentii: ce o ameninţa.“ 

“Si mai: la valle ice: pi A 

- | În urmarea. acestora Ea (adunarea joifriloră) 
a găsită: “de: cuviinţă, a se relrage. întruni locă: 
“der siguranță; astii-feli boiârii! cari 0 ! compună, 

ptrecură “unulă după altuliă în "Transilvania pro- 
pfitândă: fiă-câre' de: oecasiunea ” ce'i: s'a! pre- . 

“usentatii; şi. de. acolo. nu  încetară,: spre “semuiă de: - 
„SUppinere; a iniforma” “pe Sublima - Portă de. me». 

N „morocirile . la cari. :eră: espussă, - Valahia: şi::a-0' 
mruga: să! vie: în ajutorul lori i pentru restabili-” 
rea liniseei.: i, Nae 

: Acestea gisse în “tiGcăţă să revenimii la ce ces--! 
“ tiurie,: Tată unii merioriii ali lui Vodă Stirbeiu din 

„4855, - a: , 
Iti pi Brest 1, talie: 1855: 

“Memorii asupra Monastriloirii roniminesei, închi- . 
N nate la Sântele: Locuri. . 

a 

„Usa patra, paite” aprope din! pămentnli 
“Târrei Româuesci, este averea Monastiriloră,. prin 
daniile saă Jegatele. ce Sati” făcătii * din: vechime . 

1a biserici, atâtii de. către. Domni: terei, : 'luândii. 
din domniele statului, câtii: şi de Către partici- 

„lar, din proprietăţile lori, o 
"Pondatorii Moniastirilorit, n! n'a avută i do scopi



s 

255! 

numai. uă” “Iepidare: de! toti interessulii: i: lumeseăii 
__uă pietate biseriodacă, ci. dorinţa':loră învederată' 

„a fostă mai cu s6mă să îutocmâscăaşedeniehituri.. 

de caritațe “şi de bine- -făcere, şi să înțîmpine tre-. 

- buiaţele scdlelori, alle seminarielorii; spitaleloră 
şi alele, i aa 

„Pe acelle, vremi” cânăti: biserica era totul: 

numai ea. putea: să "pue: peptiă. “contra : “faptelorii: . 

arbitrarie' şi hrăpirel;! şi. Să! chedășuiască - fonda . 
torului îndeplinirea dorințelorit: s6ile.: „De aceea. pe: 
atunci fondurile. ce se otăraiă. pentru întreţinerea': - 

| aşegămintelorii: de. 'bine-facere „publică, se: punâi 

subtă ocrotirea . bisericesâă! 'ca':subt-uă protec-: 
ţiune sântă şi de“ care nu ga: “puteă attinge niminea. | 
Tar pentru. mai taultă) îotemeere: a: “acestili scopil,.. a 

unele  Monastiri. s s'aii pussi ! 'subt'scutulă! Sântului. 
Mornăiutăi, altele“ subt” all: Sântului! Munte şi altele, . 
subt alte -assemenea Sânte: Tocuri: Aceste” închi-. 
nâri-de.:Monastiri- se îmmulţiră nai la “urmă: de; 
Domnii fanarioți întruni :chipit' arbitrarii, şi fără, 
“a lua în: băgare: de: semă disposiţiuniie, ingestră=, 
toriloră acellorii'; Monastir; “Ac6sta :este i îmipre- 
giurarea din carea: "isvorită. închinarea Monasţi- -. 
rilorii la Sântele : Locari, , cari. : Monastiiă suntii as € 

tăgi trei. din cinci părți din totalulii nuinăriă. ali. Ii 
„. Monastirilorii: Româiiesei + ie i ae 

N 

„Dar nici ocrotirea: dia : partea bisericei; nie 
' închinarea “la Sântele: Locuri; vaii. :pututii: scoti. 
aceste aşegămentui de: „dessele! 'revoluţiuii cari; 

sa 7
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-aii resturnată totulii în țerră încâtii abia rtmasseră, 
nisce slabe airine: din îndatoririle; ce din, începutii, 

„aii fostii: pusse;: asupra; Monastiriloriă. RI 
„= 2 o După. ce 'osebitele . ramuri. alle.. adminis=, 
rațiune, luară, uă nouă organisaţiune | prin Regu-! 

“lainentulă Organici, nu se putu trece;: cu! vede-. 
reă unii obiectii-! de: aşa mare importanță, precumi- 
este: regularea cărmuirei . averiloriă : „Monastiresci,; 

“De „aceea; în: sessiuniea, Obstestei Adunâiă, 
a la 199 3 sa făcutii legiuirea: prin care sa o 

. 

tăritu: PP te pt 
ă) "Tgte: averile Monastireser. să se,  arende- 

380, prin :licitătiuhe. publică, ii iu ii 
b). Monasțirile. să. se împarţă în patru clasşe; 

_ după; măritnea ; “venitului „lori, şi. să „se, „destine, 
„Spre: întimpinare a: tutulorii: cheltueliloriă ce..s'ail, 
„cunnoscutii a fi' de” eapărată: 'trebuințăi însă; pen-. | 
„tru. Monastirile de classea l-ia uă summă de 75, «000. -. 

“lei; pentru: celle; de .;-classea za. lei 40 „000; : | 
pentru celle. de. classeă III-e a lei 30, 000; şi peri i 

“tru cele: de: „classea.. a IV-ea. lai.,20, 000 .: a 
tg 0). Ră,se, oseb6scă, unii: foudii.. de, reservă. 
la fii:care. Monastire,. pentr u: trebuinţe; neprevă-, 
„dute. și îmbunătăţiri locale; precumă: cladiri, re=; 
„paraţiuni,, Și saltele, ii ti ci pitt cir fa 

d) Prissossilăi venitului să formese- partea: 
„„Ce. va. trebui: ase: da! la aședămintele . de :bine- 
„facere: şi! „d: utilitate, publică. Iar. pentru. “Mo-i 

„piastirile, cele, închinate, sa propusă ca, jumă-;
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tate din acesti, prissossă. să se otrămittă € ca ună aj- 

“Acestă: legiuire,. întoemindii î în n acesti chip 
3 orînduiala din întru. a “ Monastiriloră,, pune : câr- 

muirea . veniiuluă lori. subt uă privighere bine po- 

trivită și apără pe. aceste pietâsse, aşegăminte' de. 
vre- uă- întârcere. de abusuri: asupra loră, . E 

„Cu. tote acestea, Soniastirile celle închinate, - 

nu. Voiră -a se suppune la aceste: reguli, și rămas- | 
„seră; până astă=gi' afară; din. lege, lăssate. cu. ţo- 
tulă: în neorinduială,:în vreme! ce. „delle: alte: Mo-. 
nastiri se "bucură de- bine-fabările unei! "adminis- 

traţiuni. regulată, i 

„În. 'starea anormale, în care. sc. -atfă Tucru- 

rile: din acâştă pricină, “iată ce' se urm6gă:- Sân- 
tele - “Locuri, adică Patriărhuli : Terusalithului, sai. 
Episcopulă: de: lă' Ioanina Baii: de la. vre- -uă altă 

-” provineiă din Orientii,- saă părinţii de la vreuna 
din Monastirile: Sântului Munte, . la care . se află 
închinate. Monastitile romănescă,. Orînduescii „unii 
călugăra.. subt 'nuimire, de. igumenă., “Acesta vin6 - 
în: Principatii, nu: se suppune la nici ună ptindu-: 
ială sau. disciplină; mu. îndeplinesce nici una 'din-! 

. îndatoririle; celle mai - „neapărate,” şi “ca să:nu se 
găssdscă | nici uni docuihentă care să mărturissescă 

| contra âcestorii igumeni,. ail- îndrăsvită. 'a ascun- 
deşi „chiarii: hris6velo. şi cârțile „de. „danie alle 

| Monastitiloră, Şi Însuşi „condicile: în “câră: se'afilaii * 
îascrispe obiectele. pregidse- cu “cari au fostii. în 

| | | - Ă a 7 
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 destrată; bisericile.” Din acata a resultată că ceile 
mai multe Moniastină, având venituri de: la. 100,000 - 
până la “700, 000 lei: pe .arinii. se: "dărapănă şi se... 
părăssescii. cu. totală. Câtă: despre i igumeni, €ilo- 
cuescii prin: oraşie şi nu: îngrijescii de “câtii:a a- 
renda moşiile, a luai Xeniturile : Şi a- Je. îutrebuinţa 
fâră a. da cui-va: vre-uă: socotâlă : „de: dinsele. 

. Oricine zede „aceste : sânte . locașuri . aşa “pustiite, . 
| nu se: pâte:opri de :a'şi. face. întiebare: 4, '6re. ce 
“se faci: „veniturile“ "acestori " sânte. asedlăminte; şi | 
„de ce! “trebuinţă” mai: este. „egumenuliă: când Mo: 
stirea, nu mai, essistă? -. N ii, Ra 

„Guvernul: "Pârrei - Romănesei, “a: essersaii . 
totă-d'auna din. vechimă:: dreptulă: d6-a lua din. 
veniturile . Monastirilorii închinate ; iuă a: patra parte 
peutru, gheltueli, în „trebuințe. de utilitate: publică; 
și. până la anulă::1828,: aceste. "Monastir. nu Sai 
imporrivitii nică uă-dată de..a contribui ca, Şi. cele 
alte. Monastiri, fără osebire,: pentru: trebuinţele 
$6rrei cu “partea. Cu. care, elle. erau. taesate;,. zu 
a Despre” acesta puteri: 'adduca. s spre dovadă 

„urii, i eşsemplu'; din celle' mai . de. “cutinlă, întim- 
“plate: i veniturile... : Monastiriloră ” închinate fură - 
întrebuințate- de Ja. annulă- 1922 : până la” annală 
1927, pentru: plata datoriilorii, de cari;era “atunci. -: 

_ împovărată „ț&rra, şi “numai. piissossuiii; cândă mai 
rămănea; se: trămittea. la. locurile ;de jossă dreptă” 
„ajjutoră; și: daca: Vomii: privi-iîn vremi: mâi vechi, 
-vomi vedea că. veniturilă: -monastirest ci,» cari :p'a> . 

E VS | e
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“ tunei eraii pugine, neputendii: a, de ajunsi de 
_“câtii- abia, pentru. chieltuielile : întreţinerei” loră, 
“Sântele. Locuri n! avea. de 'câtii „en6rea. „de îni- ă 
chinare fără nici unii - fruetii. i tite 

„Astu-felii: erati lucrurile până - la 1827, în 
„. acestă anii, după. stăruința. Curţei. Rusesci: în. 

„urma tratiatului „de . Îa. Ackerm mann, contribuţiunea 

“Monastirilorii: pentru. plata datoriei „ţerrei, trebui 
să înceteşe şi -Monastirile 'se pusseră earăși subt 

- cârmuireă iguinenilorii Greci. De atunci n'aiă mai 

contribuită . cu -nă para, măcar, şi'igumenii Greci 

ai stăruitii în. a: lorii îndărătnicie a: nu se sup- 
pune la nici uă, supra-vegleres la nici--uă regulă, .. 
1 sos Lupta începută, la: 1830. se. -prelungesce 

"până astă-gi, şi guvernul romănescii' „se:sili în 
„destul a: așega 'earăşi . în _orînduială 'cărmuirea 

; acestori . Monastiri, şi a. suppune” (întrebuințare 
venitului lori lă nisce reguli: mai potrivite cu'gta: 

rea cea nouă a luernrilorii şi. cu ougefârile pie- 
-tâsse c ce ai avutii: îngestrătorii loră; dar tâtestă- | 

ruiuţele: sâlle -remasseră. fără . 'resultatii. ; ae 

. „Chiar: de la annulii 1830, Patriarhii Cons- | 

tantinopolei,- ali Ierusalimului, ali ; Allesandriei 
şi allă Antiohiei, precumil 'şi părinţii de la: sân- - | 

-tulă Munte, după invitația ce li. s'a făcută, îră- 
“misseră, în. Bucuresi. representanţi . cu. tm puter- 
'nicirile. cuvenite, ca să se ”înţellegă asupra re= 
ealârei definitive” a acestei. cestiuni. i 

ali, se. propuse, atunci. să .-se ararțăyeni:



, 

„t. - po a 

tarile: în: 4 pirţi” egale, din cari, una să :se e otă- 
“rască pentru. cheltuielile annuale de: intreţinere: a. 
fiă-căria: Monastiri,, - alta să. tormese fondulii de 

„reservă . allă “acelieiaşi” „Monastiri: pentru vepara- - 
ţiuni. Şi “ori-—cari: alte : „Chelueli -. estra- -ordinarie,. - 
“alta “'să:se. dea statului : ca să se întrebuinţese, la . 
"aşedăminturile. do: bine-facere publică,. eai a" pa- 
tra parte: să! se: 'dea i în:  disposiţiunea Sântului Locii 
respectivă. 3 e ei i! 
i Li sa:  obsâevati că a „patra; parie. ce se. da 
Sâhtelorii : Locuri, ar: fi. astă-di-- atât de mare ' 

„câtă. cra. tota lulă acestori, venituri. mai: înainte de. 
“ Rekulăvientulă Organicii. IN IE ac 

„Felurite commissiunei s'a întocmit; nego-: 
:giagiunile au ţinută apr6pe rel. anni; dar. nu â- 
-vură :nici uni! 'resultată. E Dea ae 

i La. 22: Iunie. 1833: consilii, adinistratișă :. 
adunati înăpreună. cu: membrii. „ambelorii: commis- . 
siuni” orthduite de 'Ohsteasca' Adunaie; adresati E 
generalului Kisilefe, câre se: “afla -- atunci Şeful 
administraţiunei provisoriă, suni „rapportă ce. se. 

  

termina astii-feli: „i Da 
„Sfatul: “Aministeativa şi - mădulările com= : 

-„missiunelorti; periândii: toti: felulă + de! nădejde 
„de a: se: “putea înţelege”: cu” nisce:'assemenea in- 
„divide. cari, cândii' se numescii: deplini împuler- . 
„niciţi, cându: earăşi. pricinuesoii 'că-nu ai depli- .. 
“„Nă putere, și a :cărora! tOtă silinţa'privesce: nu- 
“mai de: a “ridica':de: basupra: overilorii - monasti-
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„Tesci folossitâza îngrijire” a; stăptoirei, şi ada, 
ptoririle la cari: din vechime. se :afflă. suppusse, 
„găssesce, cu cale ca. averile Monastirilorii îni- 
„chinate la: Sântele. locuri, să; urmese a. se” căr- | 

„mui: după vechile ; legă şi: dbiceiuri, şi tol6ssele 
“„ce. isvorâsci: din: niouăle întocmiri; : la cari. fo- : 
„l6sse Sântele- Locuri, nu poti: pretinde, pentru=.- 

că n'a Inatii “parte la jertfele: pentru. cari: sai 

„dati. aceste fol6sse ca uă compensaţiune,- să se 

isa în trebuinţele „aşedămintelorii, de bine- facere, 
„Că spre â.se allege acestă „parte + de Ve= Bă 

rituri, să se. arendese “averile: monastirescă: arin LL 

plisitaţiune.. ar ie i beat e IS 

„Că, covîrgirea „ce- va eşi. din Tititaţiune; pes-. 
ste: pregiuli contraetelorii: dinnaintea: „puneri în 
„urate: â. Regtlumentului Organicii,: să ui ca. 

[de 

. 
i 

Că: aceste, de, mai. susti. orîndueli, să. nu. ad 

| jducă: nici-.uă bintuire: tidatoririlorii ; la: carii Mos. 
- -„nostirile eraii: Suppusse, până, astia şi cari oră 

„urma a se păţli, va în 'trecutii:* e 
“sa 22 Fevruarie, 1834, commissiunea vise: 

ricescă, subt: președitița:.. Mitropolitului, “Și. Com=.. 
pussă de 10 mădulari; din: Obştesca, Adunare, :a 

  

” adresatii. „eară-i. câtre. generalulii:, Kisilefi.. unit 
 rapportii care se” încheca; în următârea. coprindere: 
„Aceste Moniastiri,; nu: numai. că aii contribuiti 
în t6tă:vremea -la: „întreținerea! agegămintelort 

,



„de. birie-facere;. dar încă: elle” luă parte şi 1 la 
sarcinile 'statului ori- -cândii,: la; împrejurâri grel-.. 
„le, se: cerea. ajjutorulă: lori, şi acesta nu le 0= 
„pri de .a ajjuta şi: la trebuințele obgitei. părinţi-: 
plori! de. la: Locurile: unde suntă închinate, 

„Daca se” vă: lua acumi în-'băgare 'de s6- 
mă, folossulii. cell. mare ce aii “dobînditii . aceste 
»Monastiri: din disposiţiunele Regulaimeintului Or 
iganicii. se va, vedea 'cu încredințare că “venitulii . 
„lori s'a. “întraitii. în “urma. novielori orîndueli..- 

| „În adovâriă,: pentru: compensaţia de perderea:! 
păeateaniciloră,. poslujniciloră. şi tutuloră: privile- 
„gielorii; de cari se bucura :până aci. classea, n0-: 
„bililoră,, Regulamentuli: Organică: a -otărită “în 

“favorulă . ci. folâsse cari | se.: țină de „dreptul. 
„proprietâţii. apti 

* Guvernulu Ga îă: inlesndacă pe “sătiană. 
„paşi „îndeplini datoriile” selle. câtre . proprietate, a 
strebuitii  sâ”iă- ușurese; nu numai, prin micşorarea. | 

| scontiibnţiune: de. eapităţiă, ci şi ptin-: jertfireă | 
mai multorii ramuri de venită: : publici precumă”” 
„oerituliă, vinariciulă,: decimăritulii, tutunăritulii şi 
palfele.... :De' aceste așădămînturi, cari” Sati. fă! 
„cutii : cu: paguba: vistiăriei” numai. ca: să-dea cls». | 
„Sei nobililorii uă despăgubire” pentru sacrificiele;; 

ce. aceştia "și :dii: “impassii, „profitesă - de uă 'po-: 
pirivă i. şi: Monăstirile ; :Cari n ai nici: sună “dreptă, 
„la, dcâsta,: ci s'a întinsă. Şi: -asupră- -le acesti fo-. 
Egis o, pp zi r pr 

- g 

+ - 

i pa i ta
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„lossă, ca să nu, se, „facă pent proprietate, două - 

„nlegiuiri deosebite. atat Tatra rit ie 

„Se dovedesce.: din . “acâstă că. Moiastirile 
erecesci. aă. “contribuiti, în „tâtă: vremea la. sar- 

 peinile Statului, , fără. să se. fi găndită vrezuă dată : 
„a se apăra de:  acdstă,;: îndatorire.: subt nici mă 

pricinuire,. şi nimicit. nu s'a - întmplată : mai. în: 

„urmă care, să-le fi putu scuti de iacâsta;,. „dar ! 
“Şi, de; Sar socoți, că acesta; sar fi cu putință; susii : 

| “dissele, Monastiri, mie. voindiă, a: ţinea în, stmă 
" „disposiţiunile Regulamentiilui Organicii,: nu arii 

_ „putea folossi de, câtii de legiuirile subi, cari. sa 
„affată : proprietatea, teritorială. înainte de: Reou= 

“elementi, și “prin urmare. prissossnlii; veniturilorii 
„Câre :resultă de la. “proprietâțile;] bisericesci după 

„pile instituţiuni, iu pâte în; nică unii “chipă să 
“„privescă pe, stima, aceloră; 'Monaștiri,- casă i 27 
„daoge, imbaibarea, sânţiloră, „părinţi. piu 

„ Commissiunea Sar..opri de, a tratta acâstă 

„„cestiunie. dinte unii. mai. înaltă. punti: de vedere, 
„dar. ea simte uâ: :măhhire, sufiletescă vedâridi 

. „pustiirea Monagtiriloru. grecesci şi căzatarea mo- 

- »siilorii, lăssată, în. neorinduială; şi. datări În jaf, 

„când tote “cell: alte, „ramuri, alle : administraţiu=, 

„Dei Sati vegulatii după nouăle. instituțiuni, şi cândă 

„aoâstă „prostă- stare! a, Aonastirilorii, inchinate nu 
„humai că. este, „tristă, ase, vedea; dar. „ește: Şi 

“pvătăinătăre; însuși interessclorii părinților de la 
pSântele: Locuri. ui 

   



„ Commissiunea în sfirşitii, se unesce pe e deplină 
„cu rapportulăi mădulareloră - Sfatului ! ' Adminis- 
ptzativii estră:ordinară şi ali celloriă ' dout. Com=.. 
; „misiuni alle: Obgtestei Adunâri din annulă 1833. 

Măsurile otărite . prin: 'rapportuliă: Statului. 
* Aăministrativăi estra- ordinari, şi în irma „aces. 
 uia,, „prin allă, 'commnissiunei, bisericesc, erai, să. 

£ - se puiă în lucrare; cândii, după, cererea Impără- | 
"testei. "Curți a Russiei, se âccordâ: Sântelorii Lo= 
curi unii: termini: de, 10. anni,: 6 care „espira. în an. 
aul 1843, 'ca'să li se înlesnâscă, după: cumii se . 
(ioea; mijl6cel&! de-a reclădi bisericile! şi gidirile . 
„monastiresci ! Ce. “erati.  derăpiinate. Se spera. că. 
"după espirarea! acestui! țermeni! relaţiunile. oră. - 
cu. Statul, se vorii regula; într ui, “chipă: legali 

Din. nenorocire nimici inu: se: făcu; şi după 
teemetală, de'10.anni, Curtea Tâperială . a Rusi | 
ei, uegrezitii. cu: gândi de, împăcinire,. începu | cu 

 elerăliă. grecii: “NORI negotiaţiuni,-- cari nu - făcură 
“altă. de câți a „prelungi acestă tristă, stare a li: 
crurilori până în “annulă 1855... -.- Data 

'* „În acestii “chipă," aprâpe a a 6.ea: parte din 
- pămittală. "Țerrei: Romănesci,; mancită cu, „sudo- 

rile” unei a:6- ea. “pârți din “popnlaţiuinea,. ci. este 
dată pe: iâriele. căhigătilorii Greci, cari 'subt nu-. 
mire de igumeal, vină din. străinătate, îi i jeaă ve- 

„biturile,. nu daii - zici: uă "socotâlă. de elle, şi nai. . 
nici -uă' grijă de! Monastirile cari. în. “fiingiă nu... 
se află, ici, de „cum, „Pentru- -că "este : de. „obşte. 

+ 

, 

.



ctuinoscută că. abia ' suntă câte dou sali trei Că-. 

| lugări : trențăroşi ce “slujeseui: “Uni: biserici” „care, . 

mal de.multe. ori, este derăpănată, ID i 
| apar putea. crede. cine-va; -că “essistă ună” 

assemenea lucru; dar. acesta este ună. tristi a 

devârii; şi de 27 anni, Principatului” este. ca eg 
propriatăi de uă a6-ea: „parte. din s pupa” fagia: sea 

cea „muă : :frumâsă, şi cea. mai: roditoie. : RRC A 

„In sfîrşiță; la 1850 Obştese ulă Divan che: 

matii fiindă a cerceta socotelile; statului şi-a al- 
-. lege datoria; publică; tristi + resultată allii eveni- 

menteloră: de la: 1848,: -otări „pentru: “plata. acel 
- datorii, ' 'osebită. de; celle: două: deciueli ce sai a-i: 
„ dăogatii: lă. dajdia” directă, încă-uă a: patra! pat. -. 
„te: din :venituile annuăle; alle tututor. Monastiri-  - - 
loră din Principată, fâră -osebire de închinate sad, i 

Y 
„ne. închinate. tai e tt a” 

În: urmârea 'acei otărin, "Doviniitoruli, ta 

ră i de. a lua! în " eonsideraţiune. protestaţiile Şi îm= >! 

„potrivirile ce făcea cleruli” grecii,:a: pormicită de - 

S'a pussii. în 'licităţițiue, 'cu: tâtă cuvenită. “publi- 

„= citate; arendarea moșiilorii. tuturorii Monastirilori 

închinațe, şi. resulțatulii ; a “fostii că :s'aă jidicată.. 

până la îndouitiă: vâniturile: annuale: alle “iaces=: -. 

„ torii Monastiri,: înavuţindu-se sânții părințicu ună ... 
“ prissossi. care pânăițatunci” era. „perduta: "pentiu - 

„dingil i INN PRR ILOR PCIE Ia aa PA 

“A Asad dar- a: patra, parte: din. veniturile” ce. 
reolama;: statulă, :nii vera: de câtă uă. parteidin ae, - ! 

a ,
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„cellă: prissossii ș şi cutare Monastire. cate -n'avea, 
.. să: gicemiă, “de :câtii.:10,000 galbeni: venitii,- se 

găssi -de uă dată în. stare a plăti a patra. parte 

“ce:se. ivenia “statului: şi a mai. rămănea "15,000 

galbeni, în “loci: de dece. mii ce' avea mai înain= 
inte; * Cu. t6te' acestea, ' cine ar. “putea. crede că 

_tâte silinţele: guvenrhului: se „nimiciră prin unelti- 
rile” clerului. greci, 'cândii. tu. a. întra: încasa sta- 
tului. acea ''a: patra: parte. cei se: 'cuvenia! „ȘI asti- .. 

felu: “fratossulii 'resultatiă. all arenduirci prin. li- 
citaţiune, nui numai: că n'a fostă! țErreă. de, nici 

"ună folossti, ci: ia foştii ŞI văt ămătoriă ; câci mai 

înainte -acelliă : prissossă, “câtă: de râii. ar fi. fostii 
întrebuințaiii, rămănea în - Prineipatii;; în vremece . 

„acumii esșe. “din: ţerră, si trece. întregii . În „stră-, 

| atate, zi 
În: aibulăi 1852, “A mbăssada Rusâscă dela 

Constantinopole” a primiti de. la cabinetulit ei in-: 
ti strucţiuni,: alle cârora puntari fondamentale; se eaf- 

dă. aci pe: scurtă : i, 
ie Daca. de mai mulți a ani ! “stăruimii ca. le: 
rule: greci! să dea a: patra. parte - din - “veniturile 

| „mobastiresci: în folossulă . Principatului, - no; fa- 
“-mcemă. atâtii :apre-.a:'s6 mări * veniturile :- acestei 

„târTi, “câtă. 0: faceri. ca. să: punemii'.ună: sfirşită 
„neînțellegerilorit: cari . all! ajunsi a. fi: scandal6s- : 
„se. Cu acestii „chipă. noi: ami preferati . totii= : 
“W'auna în. loci : de. uă' otărire „îndătoritâre, uă 
pinyoire! împăciuitre între: cleră, şi Doranii ete, 

i i aa i mii , 
ti iu: pi E Pi t
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„ste: . “ Aceste” natorini pentru eri re- 
sputa n mai cu s6mă,. i i ete. i i 

i Veţi. face să înţellegă sâni părinţi câtă e 
| „adi trebuinţă: sâ'şi puiă: “interessele '-lorii. timpo= 

srali din: "Principatii, subt garângia - uni | ! învoiri” 

.. „indatoritâre “pentru' Domnii' "viitori. i it a 

| 'sÎndatoririle Sântelorii Locuri resultă, în, sfir- 
i zi: “din hris6ve și acte de daniă, alle cârora con=". 
„dițiuni: Vaii negat, 'saii s'aăi *: călcatii 'cu' “totul. 
de" câtre acei- ce ali. administrati averile;:: Veţi - 
observa în 'celle: din urmă! că: este! uă: 'îndato= , 

prire pentru: Patriathi să: puiă- unii. țerimenii” a. 
„busurilorii Și „Tissipei ice:se': "face de; igument!. 

scarii: “tragi asupra hisericel: unui: “lamai "ce: au. “ 
peste. “totă=danna,. fără. fondamentăi;* ie 

În: annulii - 1855, după “restatorniciiea ! au 

torităia: legitimă, Domnulii chemâ, Divanulă ! Ob - | 

ştescii pentru regularea ' 'socotelilosă-: “statului “şi 
cons „tatarea: stării financială a țârrei, în. împreju-. a 

  

rarea de! ocupaţiune ostășească. ae 

Sa: vădutii. mai susii; : că, 'din eyenimentele” 

de la. 1848; isvorisse uă datoriă de 19, 063 „749, lei 

şi câ: Obştesculi : Divană otărisse drepti fondii - | - 

pentru: plata... acestei :: datorii, "adtogirea''a ! -două :* 
geciueli, Și a. patra parte din veniturile Monasz. 
tireşci: „Acestă - din urmă: măsură; “lipi: en stotulă, 

gi :câtij, despre -celle; „două: geciueli,  nă; parte:s'a * 

ati „pentru :plata 1 unei. mari "surame'! reclazată - 
. E . . a. 

ij



N 

de, guver aula: rusesti, drepti cele de oecu= 
'paţiune. în annii 184Ș, şi 1849... | 
Ia „cipCui: tâte acestea, mulțumit pune 'orânducti | 
ce, sa păditi Ia întrebuințare fondurilorii publi= 

„ce, se. plătisse din, acea. datoriă, până:la:annulă |. 
1853, aprâpe trei, din :patru pârţi, şi. se scăgusee. . 

„până. la summă de 4,646 479 lei; Dar: annii. 1853 . 
“şi 1854. fusserăi, plini: de; nenorociri pentru 'Pârra. 

- Romănâgeă.; :De 'aceea şi. dâtoria “pentiu ; aprovi=. 
--sionâri, şi. alte “cheltăchi ostăşesci: se sui, la înce- 

„patit arinului 1855, până la summa de 25,988,459;- 
- care; pentru ."Pârra;; ,Romănescă, este atât: de ma: 
re, câtii tot “venitutii! ei pe 18 iuni, * i... 
pi Obştesoulii, Divană, după, de a. constatatii î în : 

acesti chipii starea, finangială la, “începutulii. an- 

    

„nului, „855,3, otăttă, „dreptiii fondă „entri. plăta 

“cumii şi. i jatra iparte din” “veniturile,  Monastiresei, 
cu; “începere. de la; 1851: potrivită cu disposiţiu- 
Pi oprinse în otărirea. din susii gissulă; anni: 

i, În raportul” ce; „Obştesculii "Diyană a, „Sup- 
„pissi "Domnului, Jai Ag: Tuaie 1855 inchee. în a- | 
„pestii chipă:i a Se 

-„ Obştesculii; Divâni, vavendă în. “vedere: că 
clasele * "cari :suntă suppusse la; plata: dajdiei in= 

„directă“ Şi la. a: celor: două. deciusli.: adăogate; 
„use: mai: poti, împovăra' cu ;uă nouă contribui: 
unei din . pricina! imulteloră pagube, ce. au. â-
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„vutii aceste classe” de. :Smeni,. şi “a numerdsse-” 
„lori. sarcini cu cari suitii împovărate; * 

„Sciindă Ensă că. în tâtă “vremea, şi orl- 
când ț6rra s'a afflată: în vre-uă, crisă, finangi 

»ală, clerulă "i a, venită. totii: Wauba; în. ajjutorii, 

„dândii uă parte din veniturile! „monastiresci şi 
indeplinind: cu -acâstă, sânta îndatorire. ce es- 

„ste pussă asuprăi. prin. actele. etitoricesoi, în. 

„acesti chipii,- spre essemplu, , că” “ statul a lu ii 

natie întruni: şiră de: mai mulţi anni! veniturile 

ptutnlorii Monăstirilorăi; fără „9sebire de închina-" 
„te sati. „neînchinate, . lăssândii în/a. oră „disposi 

. sțiune. numai:'uă mică parte: pentru întimpinarea 

“„cheltuelilorii.. de întreţinere;. e 
* »Luândii în: băgare! de s6mă' ică în annuli, 

„1851, Obștesculii Divan a otărită pentru plata 
„datoriilor: a: patra parte. din. veniturile _monas-, 
tiresci,: care, ncă nu sa răspuns îi voinâii a :Cre= 
„de. că Monastirile susii “Qisae, se” voră grăbi în. 
pstirgiit a “răspunde la” uă: cerete. a. guvernului; 

care. este cu atâtii' mai: dr6ptă, ; cu “câtă ŞI în= ă 

aSuşi” “înteiessele lori. suntă ! “înclinate: „cu alle țer- 
ei; “câci, cumii sarii putea! bucură” “aceste Mo- -. 
ph nastiri de -- folâssele. ce. le: assigutâşă. instituțiu=” 
bile: țârrei,! Waca' nu: „oră lua: și elle” parte, cu. 
„uă dreptă analogiă. la, sarcinile commune? și cumii: 
„Sarii putea: îndreptâţi | înaintea . opiniunel. pu-. 

„blice “pentru a; „lori nepăssare, de. „pătimirile şi 
„meroile” ț6irei?.., ti m Sti 

a 

  

.,
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-;Obgtesculăi Divană r6gă. pe! înălțimea. Vâsi. 
tă să bine: voiţi. a ua. măsurile . ce: veţi zocoți 

„de trebuință,. ca susii dissele Monastir să răs- 
„pungă a. patra, parte din veniturile lori actuale 
„Şi. să: plâtescă | și, rămășița, pe annii „trecuți.&. 
- Da »Astă- -felă. suntăi: cele; urmate. în acestă pri 

| cină; şi, de unde resultăi a a pa 
| L. Că tâte Monastirile. înohiiațe « sai. ne în 
Chinate,. aii- fostii în-t6tă. vremea . „pusse la: 'una- 

şi aceeâşi ortiidăială ; că în câtă despre. datorialoră _. 
: de ase: Suppune . la” legile țârrei, precumii-'și! des- 
“pre: îngrijirea, şi privigherea ce. : guvernulă” tre- 

„. buiă :să aibă asupră - tutuloră -Monastiriloră,. fară 
E osebire, acestă, assemănare. a: lori -se; află În in- 

stituțiunile - Pribcipatului,. în privilegiurile “sâlle, .. 
în hrisâvele: Domnesci,; în tâte luerârile. 'antecedin- 

| te. şi, în. ordinea naturală. a “Iucrurilorii. e 
a call Că tâte Monastirile „romănesci: închinate | 
la “Sântele. Locuri ai urmati, de: la a lori: înfiin- 
-țare- până în: «anul. 1828, a fi. suppusse, la te 
“disposiţiunile: ce guvernuilă. țGrrei găssia cu: 'cal- 
le:a:luă pentru, &: loră cărmaire” Şi. pentru îutre- 
buinţare ea. “veniturilorii. lori, ; Aceste Monastiră con. 

- tribuiaui. la, rebuinţele. 6rrei CU 'acea parte. din 
veniturile lori; cu. care. erai ! tăcsate,: şi “numai 
prissossulii, d! acă remănea, se 'trămittea' le Sân- 
tele “Locuri.;,; E RE ate 

i „Cati, despre âreptuli acestori Locuri. asu: 
“pra Aonastitilori, acesta nu ;se,, pote privi - “de 

«
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câtii ca unii simplii dreptă 4 de priveghere; pen 

tru respectulii. ce aveaii ctitorii câtre “Sântele Lo: 

curi, care: drepti nici s'a.urmatii. vre-uă; dată în 

„altii-felă, de câtă în marginea ce i ga. pusă de 
legile şi de guvernulă . ţârrii. .. . 

aa SUL. Că, acestă „orînduială - Sa. ţinută firă 
nici uă împotrivire şi fâră; precurmare, până “în 
annaulă 1828. Numai de ja, „acea: vreme în câcă 

„ Monastirile' închinate. ai umblată î se osebi, şi 

clerulti : grecii, vădendu-se sprijinită. în preteriţi-, 

- = unile 'sâlle, îşi întinse neşligenţa. datoriiloră 'selie 
şi a bunei cuviinţe, până într atâta, - în "câtă: să 
attace, drepturile. țârrei chiar în privinţa. întregi- 

- mei. pământului ei şi să. vosscă a-li lua: în ștă- 
_pânire prin. xepresentanţii lori, ca.-. sună - pământit 

„ cuceriti, fâră, de.: recunn6sce nici: uă „lepiuire 
Şi fâră, altă“, „scop, de câtă ca. „sâ'şi ; însuşescă 
rodulii muncel. uuei a 6- ea. pârii. din. populaţiu= 

4 
nea. Tomănescă şi: său, ducă întregă în .  jerră 
străină. te - IE pi „h 

"de celle- alte - Monastir, 'suntii.: Să ST 
A): Voia ce ait Sântele “ Locuri | “respeotiire 

a. „alege pe candeatulii de: igumeniă! în: postulă 
vacantii. . „Acesti candedatii nsă trebuiă, să fiă 

i e n : 

AV. Că singurile prerogative ce: S'aii dati 

Monastirilorii închinate și prin, cară se deosibeseli 

* 

recunnoscutii “de Mitropolitulă. țerrei „şi. întărită | 
de 'Domnii,. după: :obiceiăi. - Igumenulii,. după ce. 
se: orindueace Și se. aş6ă, nu se: "Thai. pta, Cher 

.
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ma: îndărâtii, Sati ase schimba; de, 'cătă cu voia | 
guvernului | “şi numai la casu: când seva "do= 
vedi.. prin legiuitele . forme, că orinduituli se va 
f abătutii . din datoriile: selle.. . i SI 

17 »B).-Vrămitterea “unui! 'ajjutoră :în. bani la 
 Sântele 'Locuri,. din: prissossulit venituriloră Mo- 
nastirii, după ce-'se vorii. întimpina' tote trebuin- 

„„ţele acestia 'şi se vor indeplini, tâte îndatoririle. 
„Legiuite pentru diusa. AIE Di biatita 

i „Aceste : prerogative: sunt, precumii. sevodi, 
îndestuliă ; de: însemnătâre, şi: “guvernulă a. îngri-: 
„dit totii-('auna!. a,. „le assigura Sloboda oră. în- 
depinire:+ LD AI RI e aa aa 

* Totă” în” aniaulit: acesta ; şi toti în luna a- 
câsta: Vodă Stirhei cregendă: că ar. putea să în? - 

+ duplece-] pe Patriarhulă - ieumenieii: să primâscă, fă- 
ră “oxdiriulii: Russiei, măsurile . luate că de laîn= 
ființarea: Regulariențului şi până într acestă | epo- 
"că;-atâţi de: Obgtesca : "Adunare câtii şi de Diva- 

| nurile. ad: hoc: de: subt guvernul: să; s să, se lasse -. 
“uăa patra: parte: din. “veniturile Monastitilorii în 
“chinate) pentru trebuințele “statului : "Ţerrei: Romă- 
nesci, trămisse următdrea: scris6re. prea: Sânţitu= 

„lui Patriarhii -Urniace fără folossii! Şi. condamnată de. 
„GI .ca, tâte “urmârile, Gospodariloră „regulamen- 
„tari. în. acestă cestiune; atâtă câtre: „Russia. cât şi | 
"câtre! călugării - -Girăci;: “Treci aci ' însă "acestă - 
scrisâje cană: "bucată.. 'curi6să. de. "natura câria 
nn mai: cuinioşcii alta, : ată-ue acumiă Şi. aioi Ro= 

+



mânii cerândii, la + rîndul; nostru;; milostenie de. 

la: călugării : Greci..i Ce felă!;:Legile : > ţârrej, :le-, 
giuirile : Divanurilorii . ad-hoe,:otărâzei 'uă a“ patra 
parte: mural din :veniturile acestori” Monastiri ro-. 
mânesci. spre:a se:plăti'chiar! cheltuelile iinvasi-; 

“unilorii; rusescă,--şi  Domnulii :ţârrei,: căre:arâipu=, 
terea să :sancționese::legile:;şi: să:le : essecute, ce- 
re;voia, Patriarhului, rugându-se: de ; dinsulii „cu 
lacrămi ferbinți: și cu. genuchi : plecate. sâ'i::per- 
permită; a: intra în. esseicițiuli, drepturiloră.și 
datoriilorii. scile ?, Suntii: “acestea manopere.pen=. 

 tri:că, să se. justifice pe: de:luă, parte '; inicitatea, - 

şi'să sei esseicitese ;pe: de ialta:uă pressiune'mai 

efficace : la beneficiulii:. acestei: sinicitâţi? :- Nu 
scimili:; „nimici: Soimii: numai ;:dțâta:,. că; acestă 

scris6re n'a! avutiăi; nici. unit effectă „vădită, îşi: de 

va fi şi avutii vre-anii repune, acel tspunsă 
uu:i:mi a: intrati: în. mână. 

4 
fu bb pi te 

Rt) rituală | 

    

ee zi Bit ag i Ai) ui. G cu 
d ii „i Serisâre- câtre, Patriarenii: Ei 

_ * N e Da-i Su i ai pi Milo stiu iprbai 'Sânjite' e inte ai . fr, i po ; 
i iii e “| i PIED) „i „d ut „2 „iii il 

„NE, suntă, cuannoşeute; nenorocirile. de, cada 
pătimită, 'TȚerra, Romănâscă în urma evenimentilără, 
- din, iannuliă;: 1848, V8: este «cunnoscută, ;assemenea . | 
şi datoria icu.. „zare Sa „împovărati. «ţerra, din, as 
cestă; pricină;!-$ Şi. că: pentru plata, acestei. datorii, 
 Obstesculă, Divană:.chibsuindă ; în: arinulii 11851, 

18 . 

| A . | | E oma. 

iii) a 11885) une.” Ii tii 
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a'otăritii să::contribusscă tote Monastirile că, se. 
află . în “ăcâstă, ţerră, cu a patra parte: din: 'veni-: 

tulă: loră: “:Dar.cu tâte .că; veniturile: Monastitilori 
închiriate ai luată 'uă mare 'crescere în urma li: 

 citaţiuniloriă: ce: s'au. făcutii;: după cumi “sciți, prin 
îngrijirea. şi: stăruința guvernului romănescii, peli- . 
tru drendarea. prin licităţiuhe. a : acareturiloră .a= 
cestorii Monastiri, sânţii părinți 6asă ati totă aminată : 

răspunderea; pârţii ce a: fostă” otărită'a' se da din 
acelle: 'venituri. monastiresci, în câtii până astă- “AI 
a .remassi âncă neplătită acea: datoriă, -:.:: 

: „Raba: cea vechiă-nu;se vindecasse;. și alta 
" nouă: a isbitii f&rra:|; Intiarea - 'oştiriloră în Tera 

Romănâscă:: în: annulă: :1853.a.. pustiită: uă: mare: 
„„parte-a pământului ică,. -Şi a: pricinuită în tote clâs=" 

-* sele' de; Orieni, multe. evo, câri. multă, Yreme ni . 
se :vorii putea; tămădui.: iti i te 

„Adunarea Obstesculut Divan, cetcetanăii 
socotelile vistiăriei, şi lămurindă. datoria publică 

„care se sue la: '26, .000, 000 a găssiiui cu cale, 
' întruă,. glăssuire;, săse' adaoge: două gecineli la 
dajdia |. obiciriuită; dar. “văgendă, neputinţa :d'a se 
mai împovăra: locuitorii, cari ai pătimită mulți- 

me: de pagube : şi“ “portă: Encă “grele “sarcine; a- 
vândă în. vedere... că -de“ câte=0ri "Perra Romă- 
n&scă; S'a 'afflată în: împregiurâri critice, 'clerulă a 
contribuitii “totii dauna” cu uă: parte.din veniturile 
monastiresci,i : îndeplinindii': cu:acesta: sântele î:-.- 

 datoriri + ce'i .sunti! pusse 'prini.: „acte... ctitorieesti; 
Gt
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ear "la iohoimareatbe i i-a “făcută. în anul 1851 
„de! câtrei “Obstesculii: Divanii;: 'a rEmassi surdă, 

“amănândă şi până 'astă-Qr contribuirea, ce i s'a. 
- cerutiiș:. sperândă - în -:sfirşită: acesti : :Divană, că 

susii gissele : Monastiri nui 'vorii mai îutărgia'ia= 
câstă” cerere căre ' este cu atâtii mai. dreptă,; cu. 
câtii” intereâsurile: ei. suntii- legate. cui acelea alle | 
țârrei; câci ..cai inele! ve 'se „bucură. de: folssele 
ee: le: -assiguresă, Jegiuirile: e, “iu Sarii „putea. în- 
dreptăţi:: 'nică :* bisericesce': nici: i omenesce;' dWaca 

arii arrăta cu: nepăssaro la. nevoile: ţârii, şi d'a- 
ca m'ară Ina şi . elle parte. la -greutâţile ei; rgă 
pei guverni să iea în- fină: măsurile. trebuinci6se, 

ca: aceste * Monastiri 'să, plătescă a: patra. parte . 
din venitulii: lori, şi totii :întruă vreme “să des- . 
facă și. rămăşiţa: ce: elle. Sunt, datore: :pentru ân= 
ni dela, 1851 încâei .:; i si 

» „Cunnâsceţi. înşivă, Pica Sânţite Părinte, fer-: 
bintele n6strii ! del. ce în:tâtă vremea şi la totă 
Împreginrarea -. „amii: :arrătatăi, . -pociă -.dice cu. uă .. 

-în grijire printese ă, pentru: interessele: Monasti- E 

rilorii: ce se .afflă în-“Perra: Romăn6seă; și- în ;a- 
_deverii: care "din “cei mai dinainte - Domni, aă: pă 

dit. nebîntuite - interesăele; acestori: Monastiri, « Cca- 

reile' a assiguratii: veniturile : întregi, . le a apărată 

de: ozi-ce isupărâri,'a : respectatii: legile șidrep= 
âţile mai :multă de câtii:.Noi 2: i entire 

to „Dreptii aceea, Noi, mişcat: Bind” acumii. de 
- unii Spirită- că totul „impăciuițorti, de, unii. sim?



  
  

. 
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2 
- țimânti: de sinceritate, ceremii ajj atorinţa. Prea Săn-, 

ţiei Vâstre;;. să; taceți; ca sântele Monastiri să se u=,. 
„n6scă.: „f6ră „umînare: cu. gurernulă . -Nostru,: spre; 
cea mai. grabnică, îndeplinire: a; 'otărîrei, dată;de 
câtre; Obstesculă Divanii; şi: ne; ivomii;, socoți n0=. 

rocitii:, să. ivedemii; uă dată, jÎncetată - răedla ce: de 
la annulii:, ;1828 înc6ei. a întratiă între Patria N6s- 
tră 'gi.[între, sântele: Monastiri închinate, ., : 3 
i : Fusserămii aspri. cui Vodă: Stirbel, în: privinţa 

 serisorei,-salle, câtre; “Patriarchuli, işi suntemii totii. 
atâtii:: denasprii,şi în. privinţa; altori: ş6sse.. 'scri= 
sori: ce; trămitte- prin' representatulii s6ă clerului 
gregescii,: „cari: suntii de-iprissossti: a se. “mal, În 
vgira aci. Nu putemiiânsă, să. nu: .recunnâscemiăi 
în -următâreă.; sea serisâie către. representatnlă 

- 8Gil, demnitatea; Și aerulă, de suveranii. conciliatură 
„ce "şi iea. . Acâstă circulara, ca.să. dică: aşa;-pentru' 
„că, mal.:totă seusulii;;scrisorilorii is€lle.: câtre, cle- - 
rul grecescă' ai” acellaşi . profuniii isuveranii,;, a 
câstă: circulară; a; ; Suveranului “Românii. câtre : “Tes 
presentatulă; sit la: i Constantinopole;; iîn care-i se. 
“ordonă; să: cormnmuiice;: Î:1 P.decisiunea :suvera- 
nului,;: este: uhiă:; ultimatum; care e niegreșşitii:; urma 
"să: sei; îndeplinescă' îndată. printrună..decretii în, ” 
tăritoră 'allă .iotărirei; Divanului ::ad-hoe,: Pentru | 
ce:6re iVodă,; ; Stirbei, atâtăi: de: seriosi în -lucrâz 
rile sâlle, atât de: buni; calculatară, în 'tâte :pas= : 
surile :selle;:;îui . tote : gesturile 's6lle și în tâte vor- „bele. s6lle, s'a; 'espussă șaâi. gicemi astă: gi: Dom-
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nule” 'Stitber, penbru ice! imurte! ai: “ţinută de Vb? 
„ Causa” 9''reducemii, şi: nu pliternii face altii- felii) 
"la: închipuirile” ce! 'emisserărăii” în” 'Appretierea * “de 

făcurămi serisorăii i Selle precgdenici. vanilie d 
. RIN aere    ; 9 abil ti iv ste 4) 

    

E at oii tera dar mii 
“ Bicuttsea. e Iulie! iar “ 

  

= jurii pi ati i EUR n). 

ni Domnului: Logofătuilui Miltiad: avisiar eh: i 

rai cetati si clei iii mii o. 

  

PRR Domnule, : 
ipod fu a O di 

„re allâtură pe lângă aedsta şcsse.i iscrisoră 
adressate „câtre: "clerulă grecescii, ş şi :vă invită a în- 

griji: ca!săse! : dea: la !destinățiunea lori ptin' "tăi | 

l6cei:sigureii':saii' 'să'le dați lînsuşă!D= ivâstriicâti 
mul : neîntărgiatii;: grăbindu-vă” totii- de mă "dată a 
convinge! “pe'sânţii: părinţi: : despie ""sentimentile' ce: 

Su sta ii sejur în ii sin 

ami! 'eiă. pentru linisceă': "pibsselorii” înstituţiuni"și 

i! assigură cu: "des&virşire' asupiăiseopulni Imărei' 
unei: a. patra: pârți: din: veniturile“ 'mohriştiresei, iii 
iz “Inspirată” 'de :sentimentele': “celle ii: nai: sii= - 
cere: “faci! iappelii:: Ma! uă ă” înţelegere + “6ommună a 

supra” „măsurilorii: ce'tiebue :asa'lia "în "acestă 
privinţă: 'mâsuri; “cari” suntă: "deafuli'de!: niodeste, 
dar 'a: cărora: “punere în iucrară! ni s'ar''mâi'pui 
tea: întărgia.! Starea: cea "măhnitâtre''ăi țârrăt, | 

cr pse 

alle momentului, sriettâle gerierali, “plină "git 
- xvernului: “mei! datoria 'ca! să' nu “mai! întărgiese a- 

gri: ceştăr: măsură Sânţii părinţi trebuiă să'se pă . 
- 

,
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trungă de; jacâstăi -necessitate! şi să. se; ;convingă - 
de .sinceritatea; urmârii melle, ne îndoindu-se des; 

“pre sentimentele, ce. posedesă. pentru, prosperitatea : 
stabilimenteloră.. religi6sse;.- căci printr” acâsta. „le, | 
daii -uă nouă dovadă, : de spirituli de - 6citate şi 

„. de „eondiliaţiune, ce nu voit înceta a avea în tot 
- ceea-06 

! “segulele. statornicitei:! :: Dar. pentru- acestii. sfirşită 
„. cerii din -parte-le uă înțelegere” commună și -grab- - 

9 i privesce, fâră 4 ăttinge întru “nimici 

Dică şi. uă cooperaţiune; reală fără nici uni d scopii 
ascunsi. tgp ape cai ii CER ai i 

-te »NVeţi încannoseiinţa coprinderea ds 5 mai i susă, 
AS: marelui, Visirăt: şi E.:S. Ministrului affa= 
. cerilorii istrăine suppuindu-le: în;; “parțiculariă: că, 
„în; istrâmtorarea: “îns care: se':găssesce: “ț6rra,: acestă 

. măsură ește.. numaj.. -uă; măsură: 'finanţială- a:căria 
“punere: în; Iuerare. nu s'ar. putea. înlătura, fiindii.. 
otărită, de, ;corpurile. competente: alle ferrel ş şi jus- 
tificată;;atâtă. de -celle . „urmate până; acumă, câtă şi - 
de; urcarea, corisiderabilg; a Yenituriloiă .monasti-. 
rescă, urcare “ce. resultă - “din, 'avantagiele; 'accor= 

" date de Regulamentulă . Organic, a-care.. clerulii 
nare nică. anii dreptă; gi. apoi, acâstă - măsură s'a 
-desbătută, „în timpii de. mai răulță, annă;-și., s'a -re- 
cunnoscutii. de ;drsptă şi ecitabilă; însă, esecuțiu= 
nea. ei, numaj,s'a , nimicitii prin mijlâcele. Străzi 
ntre, Şi. viclane, alle: Sânţiloră părinţi, . pi ue ra dati felu, cestiunea findă: „redussă; la cea mai i sitaplă a. „Sea espresșiune,, „trebuiă; ineapărată 

1



, 

să. “dapete: uă : desăvinşită aprăbafiine ăi fî. pi a 

cărei solicitudine . negreşiti căi: nu: va Lipsiiu= 

nci: țârri ruinată” şi „care. "Și-a: sleitiă .. t6te res= 

sursele, mai cu 36mă cândă este:vorba. de'uni 

obiectiă . care; mu va” ridica nici uă contestanţiune 

| sai discuţiune.: :Veţi face ca ÎPosă. înțellgă 

că ei nu: voii să “întărit. uă “cestiune. eclesias= 

„tică,. sati! uă- 'cestiune de. „principii şi de. dreptă, 

şi nici nu urmăresc ună: regulamentii definitivă. 

_2%79 . 

- 

al. acestei :cestiuni.  Înţellegii fârte' bine: că'în : 

mijloculii încurcăturilorii situațiunei - actiale dar . 

fi nici de * cumii „timpulă. să se aridice uă ces-. 

tiune de) 'asseraenea natură; Astii-feli, afară de. 

luarea unei. a patra parle din venituri pentru 

“ stabilimentele : “publice de: instriicțiune”! şi de bine-: - 

facere, nu voii să attingii întru nimici statu-qno, 

„Priimiţi D-le” ete; ete; ete. 
pa Ta „i pa a, : i N ape HER ain „ji 

“Mat. iată uă serisdre : 'a li Vodă Stirbei ca; E 

tre “Ministrul. Puad; Paşa; câtre. acella chiar: ca: - 

„re, 'întorsă în. Constantinopole după” triuimftilii s6i 

ardieatii „de. câtre . boiâri. pe sângele: icatăţenilorii 

din. Bucuresci „Şi pe allă eroilorii porâpieri;. acellii 
Fuad: pravedinţa boiăriloriă care; după, întărcerea,, 

sea în : „Constantinopole: aridică, âcellă. 'splendidii 
palatii. pe marginea Orientală a. Bosforului : -cu 

„banii. pentru. care-.D-on Stirbei: îndoesce dajăiile 

“ea. săi» plătescă;- „câtre “acellii Fund; Pașa. cerutii 
de Russia,: și de. boiâri ca. să ramplâssese pe Su-
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leimanj Paşa: în, “ţ6rrăi şi'irecompensată: de: Mus- 
.. cali cui 'Ministeriulu după intârcerea;:searîn Cons; 

tantinopole. „Pe! acestă: Fuad Paşa îl:iallege; Vodă 
Stirbei spre a'adressa'acâstă scrisâre atâtii d6 umi- 

„lit6te în: partea: ăntâia, priui! care 'si.negă tâtă suve- 
'ranitatea sea cu'cate se păună nigelă înaintea; fana= 
riotuluic:cel]ii;: :representa i: Ia::iConstan ntinopole, = 

" Asta'e boierul; Ric; «pe-ori-ce: itrâptă,i în. orice - 
” condiţiăni +; arroganții; insolentii, tirană cu cei ce | 

| asceptibu dela: vdinsulii;;: şi umilă; tiritoriă,; sclavă 
„î în: :fagia, aceluia: de;; la care ascâptă, ellă:.ceva, 

| o Bre sibiu ba a iliri) ina cae ta i 
„rite, ici Bucurisel pa iar 1855 

pri 19 Tutti mihnea dor, conta 
-suid of: iEscelenţici; Selle, Fuad, Paşa. ri lidera 

  

Birpiei ijtat: 5 ori “inisiri hi Da Dio ata eur 
ma vito ante 4 Tie 

|  „Suntă cinci diile de cândă D-nii Negri şi 
Raleti, i “membrii. ăt! sfatului  Adiministrativii din | 
Moldotăy ai veniti aicea“ și ?mi "ati la ddussă sus 
seris6re ta! “Înăiţiinei! "s6lle': 'Grigoric'iVodă:! Ghică 
priă care: "my [făcca „euhioscutică'“a orinduită” pe 
âceste: pers6ne! deputaţi ipentru 'cestiunea 'âveri: - 
lorii» monastiresdi, şi mă& [îndena'isă': "trămiită'rşi 
“Eli "doni: deputaţi la Constântinojol e “pentru'. acelz" 
laşi: scopăcii- n cana) ne gri gît Is 
stiti ;Trebuiăii să? izrtărissetet: “Escclenţiei-Vâs! 
„trecă acestă» pornire ma 'apucatii': “fâră'! veste, : Și 
m: a "surprinsi; i 6re- cum; „dăciy' de şi: ami cea ăi



e 

gerg: “Si unire; ei Dojnnulă:, Togo ile ae 

| rile ŞI drepturile, ţârriloră nostre, ași fi ivoită 6n= 
să; mai: înaiute) de; tâte, :să;fiă; “încredințată: des- 
pre; -găsșirea cu calle 'a Înaltei Porţia, dacă ar fi 

- acumă,: vremea ji cuvenită „Să se. pornscă; în Îmi 

SI aaa 

prejurârile: delicate! de „stând, „cerere, „pentriu. des. 
legarea defnitişă, a: uneă - gestiuni. de; aSS&menea 

natură: ni couniag rin ai dă isi iile 
în „De: altă parte; m'amii; „gândită că-n: ai pu 

tea, mai înainte de a cere voiă,; formal&: de; la 

“Înalta Portă Să trămițiii la Constantinopole de-. 
putaţi, a cărora. presenţă, ar, face;;să, se iea drepti - 
pricină. ds: „prigonire, uă;.măsură;care;, esto,- de aa 

 multăș otăriță, „şi: ar „da „clerului „grecescii; gecasi=" 

une,.să,ne ducă; iarăşi, pe :.terrâmii de jtoemaală, 
Şi: să; mais oprâscă! oîndeplinirea ucesteii: „măsuri, 
ficondu-se să între; în forme, noui de. aâmănare şi 

d ȘI: faze cub iezii: sin Ta 
iri „Ami. pneică a a: respunde, Domnul, “Mol- 
dovei. prin jelegrafii că; na; Tpi.se:, pare;-cuviiu- 
ci6să vremea, de ja „porni..uă! pricină, 'pe „care; ut 

nii ară umbla să o înclinese,icu-: interesauri. de 
religiune, sai, de, politică ;.. că sunt, încredinţată că 
Înalta, Pârtă. mar fi: mulţumită ; pentru acesta, Prin 

“urmare :?l:am, rugatii ;să se; mărginescă a cere na 
maia, „patra parte, drepti mesură finangială, a,că: 
Tia, , dreptate, Sau recunoscuți, în; -principiii de ' PAPI 

Șântele,  Locuri,] “i Guta o 4 ir ubiabizonvalo 

,
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il aînălţiurica: sea “mi a: -răspuntii a: doua qi 

că: se unia :cu, părerea mea, şi că seva; mărgini. 
a: cere; numai a. patra parte ;: cu: tâte': acestea de- o 

putaţii “îşi” urmară: căllătoria la Constantinopole, 
Domnule: Ministru, depeşa ce am avutii. o-: 

nea vă adresa la 7/4: curentii ! No. 165, pri- 
vesce “:numal: ia. uăi măsură! finangială, care sa 
desbătutii şi: s'a “recunoscuti de'Î..P. că este cu 

“totală dreptă; și a căria punere în lucrare igu- 
menii: “Greci. mai! “ pututii ! să: '0 amaârie- de câtii. 

„prin “unelti viclene. ti 

> 0 Oucâtii astă-di;. la nâvdale cari aii iicăgutii pe: 
“erai şi la” datoria . de care. ea: este: împovărată, 
fiă-care eşte! datorii a purta uă “parte. dia sarcinile 

N obșteşci, cu. atâtiii-inai multă 'Monastirile trebuiiă 
să! îndeplinească acâstă ' îndatorire,” ca -una ce în 
„16tă: vremea” 's'a urmati; şi: clerulii grecescii, ca- | 
re: acnmă: sei folosgesce * mai multă de câtă în orl- 
cari alte vremi de mai: înginte, mar 'avea nici . 
unii cuvântii a- tăgădui ucâstă: îndatorire în Îm- . 

 “pregiurârile . de: fagiă, 'alle -cărora greutâți şi tre 
-. buinţe' niminea'nu. le” pote” contesta. ceia i 

Pi | N 
1 Sa. . a E “Domnule, Ministru, i 

î '„Interessurile: țerrei::s "au: dată” prea ' rdelea 
ta colisideraţiuniloră particularie; - “ acumil: ţâr- 

   

ra! chiamă în ajjutorri” părintesca; sollicitudine: 4. 
Îiaateri “Porţi; Noi: nu cerem de -câtii: approbâ- 

"irea igea' pe: tăcute ; şi ei răspungit de ori-ce altă, 3 
chegeșiuindu-mă că punerea în luorare” se va fa- Ă 

.
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„ce întrunit spirită: de 'nepărtinire' şi“ de desăvir- - 
„Şită. dreptate. N iŢerra. Romănâscă; 'se :readimă, în 

acstă :occasiund: mai cu's6mă, pe: Stăruitârea! şi _ 

| genordea sprijiiiite a''Escel::. Vâsire.”" -.... în 
i „Suppuindă aceste consideraţiuni la: Tumina= : 

ta appregiuire” a Escel.; "Vâatre, vă rogi: Dom- 
nule :Ministru;' să! bine” voiţi ia le pune: şi iîn.ve- 

FL 
der ea! ! Înălţimei 'selle inarelui: Visiri. tii 

pr ” - : si Ei - 1 . - 
e ; pb n tm II LED IRI RE e ri 

    E i tei tt 

-Oregui: că 'este ao dre- -care : interessii să ar2 
TE, cititoriloră! acestei : afaceri, în'.ce chipă Ge: 
culeții "Fanarioți, ce ui'i “impunea: Russia"sâii 'a= 
vemii de: tepi iesentanți ai. nostri: la Constaatino= 
pole, trattaii interesele” țârrei. îi iuti n ii 

“ Înva costă? cposă, 'Dogofetala *Michalăche A. . 
 ristarehii “fratele 'cellii mare all 'Logofâtului. Mil- 

tiad Aristarchi, care servisse (&rra de la' înfiin= i 
farear Regulămentului * şi “până îi'48: “cândii: "i. 
a depărtatii” din! postul” sâi.: :Gruvernulii : “provis0. . 
ri din” Bucureșei,: remplăssându- lt” prin D: “I6n 
“Ghica: care a: serviti ! interressel€ țorrei” cui. mai: 

multi: elit de câtii' predecessorulii 'sci, în -ao6s-. 
tă: epocă 'Michalache' Aristrarchi : râmplassatii::de 
Miiscali prin 'fratezsăi Miltiad:'în' postulă. săi de: 
reprezentanti allu 'Roibaniei, era ttămissu ci mis- 

siuni 'estra2 ordinărie de câtre Russia la Viena. Toti -- 

în 'asâstă iepocă' şi vestitulă avocatii! lorgu' Marit, 

'onfratele vestitului! “Bondi, dipă m mai multe: ies 
e 

4 a. ÎS
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 cutsiuni: prin: „Constantinopole ; şi. Atena," recla= 
mândiii| nisce;-insule.: cauproprietâţi „alle „familiei * 
selle;+56,.mulţami drepti tOte ; aceste: :moseenită, 
cu missiunea. dint:partea; călugărilorii, Greti .a le 

“pleda i'causa.; în; Europa: şi: a, mijloci. cat reage- 
„mul ces-dă; Russia'călugărilorii. Greci: “Înacâs= 
tă-rcestiune;: să fiă rjuatilicatăi înaintea: -:opiniunei. 
publice, orgui Manu. şi; Michalache:; Aristarehi, 
în: acestă epocă se afilaii amăndoui la “Viena; şi 
„pe 'cândă ' Stirbei se sforgia cu t6tă. activitatea 
sea să dea.uă;; :solluţiune 6re-care, „acestei: cesti- 
uni“în fayorulă $6rrir. Gre-cumii,. acesti: doui Grevi 
Faânarioţii. plătiţi. de. ;Russia ; cu; bani din; iVisteria 
„u6ştră,:primiră; negreşită . ordinii: să facă ;memo- 

| rulă . ce vomi citi mais d yalle;: g pAcestăi; *memo- 
Titi s'pii-trămissă, în mai ! (multe,;pârți :şi; prin ur 

__ mare. ;şisîn Constantinopole: Domnului +Miltiad, =: 
ristarchi: SP rit: te goi rac lori fai fab Seis dai 

at “În scris6rea lui; Aristarehi ; „către. Torăuli 
» Redeliffe 9'să vederii: „că;se: ;worbesce; de unii me: . 
„morii care, se: alătură: pe. lângă: -acea:i scrisdre. 

„ tAcellil ;memoriiă [21. am, avută: în. :mâuele. melle;: şi. 
că l-am avută, dai. marturii: pe ;celli-ce,; mi-lii :a 
dată, era; ună; memaoriii.: :plinăj de -fiueţe fanariote 

„prin: cari,;se, sprijinea :în. formă ! cererile Iul. Stir= 
“Del; astăgr. nu maj. „am,„acestiă.! memoriă Şi me= 

:greşită: că trâbue,;:să fă, în. portofoliul: cu hăr= 
tiile melle,. luată de. Du Aga + actuală, din. mânele 
furilori.: i 1 Am Ensă,  memoriulii,;Jueratii. de: fratele,
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cellă':imate! alti Iuri! Mijtiad!» Aristarchi “tinpreună; 
- cu-Iorgu, Manu și-pe carei/l:a: 'allăturatii:D-nuli 
„Miltiad “Aristrarehi'“pe.. lângă menioriulii:sâă Lor: 

„ dului' Redelifie.; Acesti: memorii “îl: “publici imai 
la! galleries Digi hibrida o 

n A! Acestă “mică esplicaţiunei dată înainteri pus 
temii: vâdea actele. i bitii Simi ui Danae 

fi i E aci a lu “ti a 

Si, Augustă., cite „ 
sl 

         

  

1 , 

“ Escel. sani Fund Paşa Ministrul “a : aftacărilorit a 
„îi dit sii pi Ii vesteridrie, iii Be se eri e ui 

| paie - FI ee 

pipi stil zip? îi ia Ii Cl 

zi uiti Domnule, „dinistru,,,.,;, 

cute Esc. niVostre 'căitrista- staresa Principate= 
loriă,; enormitatea ; datoriei publice, : :numerâssele - 

greutâți ce :sâi:simtii în: .presenti,:şi.“ strigârilo: 'ge-: 

nerali,'impunii guvernului Domnescii :allă: Vala=: . 
= hieă” de :a. lua: măsuri: :admihistrativeipentrui:că să; - 

se. assigurese..: 'Stringerea unei atpațraipârți . dia 

veniturile: Monastiresci, - dacă: de)acumi.până; ta 

două'luni: sânţii + păriiiţi nu: se voriii grăbi; după: 
„ cumiiisai învitătă,-a dă igumebiloră:lorii:;din', 
Valăhia oidinile “hecessârie. ca să: dea. :fiă-care. 
la: casa, .Depertamentului!; Cultuilui: raipatra parte 

 din;veniturileifiă- -căria; IMonastiri în; parte. irzoiel 
„Applicărea .acestej? măsuri, : Dozinule; Ai 

„ nistru;: riulo vaii:ridica: nic uăGontestațiuile. * sai 

discuţiune;fiindi; desbătută';:în timpii de mai mulți 

pretor „Fur 

it Am” avută: ondrea să: “airetă în: Qillele“tre= 

1



anni, otărâtăi în. ins, de. corpurile competente. alle; 

țârrei, işi: justificată, atât: de celle : prmate - până, . 

acumii,: :câtii şi::de: urcarea.» considerabilă „a ive=.. 

| nituriloră: Monastitesei. Cu tâte, că acestă, urca-. 

re resultă” din ăvantagiele accordate prin. «nouăle” - 

institațiuul, ;dar : dissa,. măsură, “până: astă:di, a 

fostii lăssată în uitare numai din. causa “mijI6celorit 

celiorii, strgănitâre « alle sânţilorii părinți, la, cari mij- - 

l6ce-pâte ică'ei ioti vorii mai fi voindii a allerga în 

speranța:că,, vor isbuti a, lipsi: stabilimențele: de 

bine-facere - 'de partea. 06: ji se :cuvine. după drepti. 

„D'aca sânții. părinți: vorii a 'deshide, în ur 

mă, ntgogiaţiuni pentru” vegularea definitiva a a- 

cestei: taffaceri, : trebuiă . sâ'şi: formules6, cu t6tă: 

precisiuniea, cerută, cestiunile ce! suntă . a se des- 

.băte, Aceste: cestiuni "neapărati. sc.ivoră „com- 

munica:: „gi Pringilorii,i:cari,. ineputândii : face; de, 

sinele; nimici Aritruă: mâteriă' de aşă. marelim=, 

portanță; vorii. care;: părerea, Divasuriloriii : țErri=, | 
ori, lorii:: respective. şi: vorii- applica:. arti, 363 din: 
Regulazicatulii:Organicii întărită ;de.I. pi şi 'ca- 

__re..esteiîn.vig6re. - : Disposiţiunile : acestui -Regu-. 

Iarentii suntii!' destulii - de esplicite;, în privința a-, 
câsta,: precumi E.:.V.: pote. să le vadă în traduc. 

ţiunea menționatului:: articolii;. pe: care: mă. credii: 

.. datorii -a'0::suppune :pe! lângă - acesta „lă. înaltă 

sppregiaţiane, a Esci:Vâgtre.: ! tinita, îi | 
»După: coprinderea: acstutisarticolia” ar) tre-: 

hui ca: chiar: în fagia; locului să, se. „constitue: mă . 
a x
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. commissiune care să, aibă,; „însărcinarea, a essami- 
na; titlurile şi actele, „attingătăre, de..;Monastirile; 
închinate Ja Sântele, Locuri,” şi a ficsa- : partea, ce, 
se .va destina, din; veniturile moiiastireol,- pentru 

stabilimentele; de. binefacere: i e net] 

„Escel;! Vâstră,. convingându=se,, că Înălţi-, 
- mea: sea. Pringiulii Stirbei. „nu cere nici uă, mo=; 
dificaţiune Sail. vre::uă, reformate, nici: nu voesce, : 
a .attinge . întru nimici, statu- quo, in privinţa ! Mo: 
nastirilorii închinate; nu va. „conbimţi „la, viele=, 
niile sânţiloră. părinţi, cari. ai: altă țintă” de câtă, 

a ;vătăma drepturile, sacre şi, neconteştabile, alle 
ambelorii: „ Principate, . a , cărora, tristă, stare cere 
din. partea Guvernul Imperial: „compătimize: şi 

„înteresgă. :... ip e tata 

RE „Plinii de. speranță; Că: Sollicitudinea Î. p, nu, 
va lipsi. „unei “ţârri ruinată „şi care “şi a sleităi tote. - 
ressursele, r rogi * pe, BV. să ez în, considera=, 
țiune. umilitele melle: însemnâri. "de,:mai susii; şi 

"să bine. -voiască a' primi, din; partenmi;. ete.; ete. ete. 

„Gb 'semnatii) M, Aristarghi., $5 i 

ata RR Ra i su e ui op 

Sai « 
d 

ii ERA 

Ii 2 Angst 1855...     

  

Escelenţici selle: Lorăulial Sirattord „le nodeclie, ăi 

Mio tata 

    

A aie m 

„Iateressulii bine. voitorii ce, Guvernuli M, 

8, Britanice, bine-voesce a. avea, pentru Princi- -
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pătele: Dunărene; mă rtdliageaga a Stppulie- 'pe 
“lângă acesta, la“ înalta: appregiăţiune d a nbâssa-! 
dorului: 3607 unu! moinorii: asupră 'uner! aftaceri dei. 

aiă! mare! “importanță: peiitru” țerta mâa; câre af 

facere, rEmassă în nluorare! “dela: "1983; se! trat2 

tesă' acumii”: aici''şi: sa”! otărâtii” în' urma dreptelorii 
reclâmiaţiuni alle? Piincipătului' "Valahiei, prin- a 
se lua 'dela'!:Moiiastitile 'romănesci 'închiiiate” 1 

Sântele! LOLuri: adâcă! la” 'Terusaliniii, Muntele Si- 
naiji *i Muntele: 'Atosă - şi Riumeliă,i“pentrii! 'stabi iz 
nientele ias:! Bin6-facerG, a patră' parte 'din'veni-! 

tarile” lori; dar” Bânţii „părinţi a 'Sciuli să! “înlătu: 
_r6se. până; acuriă,: prin” "mijl6că: străgănitâră “de ai a 

- răspunde” “acâstă 'suthmă! la! câsă” “Statului. Tati 
„Bine- -voiască a'mi permitte. segniofia: bsi 

tă, “săli: rogă! cul tespeotii! d stierifiă căteva din 
"precidaele sclle“iiomente'! 'laYeitira. dodiimentulii 
allăturâti! peilângă: “acâsta,. Şi: :de'a a"mijloti lân-i, 
să Î.p: peiitru' 'caiiăcestă affacore:să ieai vă sol 
“luţiune: grâbnică' şi! “îndestulătâre; fiindă:că trista: 
stare a Principatului, 'enormitatea:! datoriei” “publi- 
„ce, greutăţile nenumărate alle--momentului şi stri-" 

„ gătulă generalii, : reclamă asâsta cu tăriă de la sol- 
licitudinea Guvernului suderană. 
aiiiă „Biie-vocăce, Domiial” Avibasadorii ia piimii 

ete. eto,& m 

(Sub- -seranati) A,  Aristarcti. | 
iii "(7 in) „a olio re tu lies atu ” 

ist] pa - PRI o. [ . ring noi: 5 aa baietii az 

caii. 

, E: 

“
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a . „2 26 26 Iulie ÎI pr a Viena OT anustt 1855 - 
Memorii asupra. -Monastirilorii srecesci! în Vala: ă 
sc „hia și. Moldova. „ar m. ” 

= "Guvernele prinigiare din! Valahia” Şi. Mol- | 
„dovas: ati luată, în' Divanurile lori ad-hoc, deci- 
siuncă de a face noui. încercâri lângă Înalta Portă | 
Ottomană pentru a reclama. ca :şi. ella să se îm-. 

-„părtășeseă din veniturile ce Sântele: “Locuri dela: 
| Ierusalimii;: “Muntele Sinai, Muntele: Atosu, pie- 
cumii şi Patriareatele allă Alessandriei, allă An-" 
țiohiei şi „căte- -va alte „communitâţi religi6sse g gre- 

„cesci. din "Rumelia şi. Epiră, stringă din averile i 
„ce. ai “în ambele Principate; . şi, cari “averi “suntii 
constituite ! “de îrei: secule, ' sai” prin “'cumpărătâre 

"sai prin donaţiuni, în proprietăți ihalienabile” alle 
disselorii “ Sânta-Locuri, scaune. şi communitâţi 
alle. bisericei. grecesti, după: legea fondamentală a 

“ferreil)i: Ținta: gucernelorii. pringiare. „este ! de a : 
OI NN PO IRON AR 

ă 
-%) Cânqiă: assemenea 6meni, "cară ati 'uă aitoritate, ca: să 

- „Qicii aşa, în ochii străiniloră, ca „unii ce aii fostă 're-“ 
„ Presentanţi e chiar. ai țârrei şi. alţii -advocaţi . publici în 
- țârră, vorbesc cn atâta sigurangiă de'legile fonda-.. 
-_mentali alle :acestei ţârii, în: fagia. puterei suderane . . - 
Şi. a puterei protectore a țovrei, şe mai, „pote: îndoi 
cineva că aceștia nu. vorbescii în cunnoscinţă de lu-. 
“ceruri şi că nu: spună, "fapte . autentice: şi necontesta- 

-bili? Daca ună assemenea memorii 'se va fi înfăgi= -- 
“șatiă. de -representantulă Russiei în conferințele , dia i 

- cară.aii eșită protocălele din 1958, şi faimosului $3. 
„invocată aşa de dessii de venerabilii „pioşi și sânți. - 
părinţi cari n'a vădutii nici uă dată țerra despre ca-. 
--re e vorba,. şi în care'li:s'a spussii că aă proprie= | 

tâţi. de două miliarde, mai putei gică,: Puterile. ce . 
19. ” 4 

.. . Se]
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căpăta ailori sațiunea supremă!) ca să potă. lua 
a . - ni . IDR 

luai. parte. la: aste conferințe, -măcarii. câtii de, amice 

ne ară fi fostă, să se:mâi îndoâscă despre “adevârii 
.„şi,să mu cr6gă că-este uă lege fondamentală in Ro- 

“mănia: care "consacră. şi 'stabilâsă în” eternă a” patra - 
“parte, a; ţârrei călugătiloră , Greci, din: „Turcia ?. „Iată 

„ pentru ce emigraţi. din: 48'allergaii și stăruiaă atâtă 

"de inmulti ca în congressulii 'de “la Parisă :să fiă. pri- 
-;mită unii. Români, care .să! assiste - la desbaterile 
„ice se. făccă : asupra drepturiloriă . şi. interessurilorii” 
Romăniei,, “ne avândiă de, câti. măcari -uă-. voce 

- “consultativă.: Iată! pentru 'ce. Russia s'a  împotrivită - 
-atâtă! ia acesta; ea: care.ne spune că a desgropatii 

. „singură drepturile: și autonomia, Romăniei în tratta- - 
„tele că cu. Porta, lată pentru ce dicemă că beiârii ţării, 
“i eari'puteă vorbi. atuncea pe :cândă -noi nu putemii fi 

, ascultați, nu: sai .găndită nici:uă dată de câtăcumiă 
să storcă actstă țerră, cumii să lingușescă po :străi- 
iuli”: ce' o strivesce;'cumă să înlesnescă intevessurile 

“+! străinului, Spre a-se. putea : reccommanda,la;. dinsuiă 
„„ca săilasse să şioreă şi mai bine țcrra; „iată pen- 
„tru "ce diceniă! că cavăleriile ce portii boiârii "fâră ru: 

„i şine în fagiă nație, suntă pregiurile trădărilorii: drep- 
.. turiloiii şi interessuriloriă- ţârrei.la străinii. D'aca ar 

fi fosti cine-va trămissă înăcaru officiossii. la confe- 
„i..rinţe, care să spue, să strige. prin: tote” mijlocele că 
minti. aceia” cari: spunii ică.: essistă uă. Jege' fon- 

- i damentală . ;în * Romania. ce-: constitue.” „pe - acești 
- „călugări : proprietari pe: a patra „parte a țârrei;i. ca- 

'„ * reuisă, desluşescă'ce ':lucru suntu “aceste. Monastiri 
_-romănesci - diss6. închinate, care ::să : publice .. prin 

„tote mijlâcele: de publicitate „actele -.ce mai -poșsedă 
„"-ţerra de: aceste 'închinâri; chipulă: cumți s'a urmată cu 

- „"veniitulă .acestoră :: Monastiri. până la. înființarea - Re- - 
. “gulamentului; ahusutile şi demoralisarea acestoră că- 

i. lugări,. se''mai puteri dicii să se trecă: în 'protoeslele 
i acellorăi conferinţie -. acelliă. nenorocitit: $ 3-l6a, care 

„esta ehiâr'contra; 'art,:22; şi 23 salle tratatului: de la 
4 Parisii din. cari articoli emană: convențiunea. n6stră? 

3 :) Augiţi : Gospodari: ai: Regulamentului și boiâri înfă- .: 
. . 4 i ” Pi - . . . . ă , ” 

   „8 

.



- s. - 

din: veniturile” Monastiriloră “grecesci a “treea sau 
“a patra parte, 'şi ca; acestă. măsură să aibă pu-: 
tere retroaetivă, până în annual 1842, Spre a pu- 

șaurelorii lori: i i 

- 201 „. 

"tea printracâsta. sâ/si .creese' unii: mijlocii pri 
care 'să resiste.. datoriilorii: ce e apassă asupra le 

„Pentru: “acestă sfirşită, ambii. Privgi a es 
peăuită la: Constantinopole ofătirile” Div anuriloră, Dr 

„şi "mat cil s6mă' Pringiulii. Ghica, Suntii vre-mă ..:* 
cinici-spre-dece, dle: de cândii a: trămissă acollo . 

- doui: dintie Miniştrii; pe. D:nii Negri: şi: Raletii, 
ca să; sprijine: verbală: şi să 'susțiiă prin” „prese ! 

  

fa loră, vecla mațiunile! Guvermelonii. lori. 

  

a în Abia suni vre: a noă' ln de cânidă Prin: 

Sia în Torimanliti cu cordăiele; de. gâtă. și cu cra- 1. 
: ' șaturile' pe, peptă, voi.cari aţi condussă trebile” Ro=- 

-: mănici şi: aţi președută. la câte s'ai operatii. de întrei- - 
"tele 'invasiuni ce a “chemati. asupra. ci, audiţi ac6- 

omnii țârrei și cu voi:'cari aţi. 
:- fostă guvernurile lori a "ţi -cer ati. a: căpăta. aulori= * 
”. sațiunea supremă ca să: puteţi essceuta -în țerra v6s- : 

' stă: nerușinare -că, 

” tră dutonomă: decisiunile modeste, fârte modeste lua-' 
te'de voi în' Divanurile vâstre? lată pentru ce pu- 

terile străine. şi: consolii loră 'Ceră necontebită” să fiți EI 
„totii 'voi la: putere, pentru” ca să nu cumă-va să viiă - 
Omeni 'de aceia cari să râgă “de milă cândă “i-oră 

| “audi că vinii cu 'assenienea.- pretențiuni, cari să-le di- ” 
„"că cândă”i voră lua în seriosi: În trebile nostre în- 
"teridre“ faceţi bine de hu vă amestecați, câci vomi fi , 
: siliți să, facemă: cunnoscutii. puterilori » 'D-vostră res. 
pective.. că nu-ne mâl putesiă înțellege ș şi. să "facă bine 
'să'vă înlocutscă prin alţii cari să cunnoscă mai bine 

„drepturile n6stre' fi să : „respecte mai „multă: „legile: 
„țorrei. ii ai a 

a. 
|.



giulă. Ghica a a  suppussii la enunoscinţa” I. p; ună 

"- memoriă cu + Scopi de-a se.face.ca. să, îea și 

guvernată sâ: ună. „parte din veniturile - -Monasti- 

“vilorii „SI. chiar. a goni pe călu ări du ă territo- 
% 2 

riulă MoJdovil; și cu fâte că |. P. a:  respinsti a: - 

cestă însinuaţiune ş și a făcutii cunnoscutii Pringiului | 

"Ghica că-ea:nu va lia în, “consideraţiune, în cir- 

“ constanţele actuali, -nisce, cestiuni de assemenea: 

natură, dar'ambii Pringi, ai: creguii că. trebuiă 

să. reîncepă același, demarșe casă. profite. chiar 

de. acelle. cireonstanţe;, şi. iuorândii. prin Divânu-. 

rile oră; speră, că vori, isbuti în fine „a, face ca 

1 P. să. „despe, pe. clerulii: grecii, de pr oprietătile 
sălle), spre a, crea Principatelor: ngui ressurse. 

2 Vă întrebâmiă aci. cinstița. boiără aati, “noi; anii făcutii 
pe călugării Greci să 'susțiiă ussemenea pretențiuzi, noi! 
„cei. roșii, sai, voi cei albi?; “Nu e destulii :că aţi, des- 
PC, voi. ț6rră. răpindiă proprietâţile - cellorii - mai 
„mici de, câtă voi ca săle, vindeţi apoi -în urmarea 
„ desfrinârei. voștre . şi. săle daţi destre străiniloră. curi 

„aridieii pe toţă: aniulii- millionele . produsse din labâ- | 
„rea Românului. prin: Austria, prin “Lureia,. prin. Grecia” 
prin” Serbia ! şi celle-alte; uu:v'a fostii destulă 'că aţi 

„+ desmoseenitii voi pe Români, pentru. „deboşurile vâstre, 
“dar ați mai .cutesații  s0- vindeţi”. şi .uă a: patra, parte 

[, , întregă: a ţârreipe vă: „parte a banilorii- răpiți. din 

  

„sițârră de călugării Greci: şi pe cavaleriile. -muscălesci?. 
“Bateţi - în: pinteni, fretacaţi-vă, palinele şi răsuciți-vă 

i jnustaţa. câci, mai.iată unu gheliră: Uă: “jumătate mile! 
„ lionă de Galbeni să depunii, &ştăi-timpă' de câtre ;călu- 
: găr ii Greci, diu banii luaţi pe, munca Românului, peutra 

ee „ţinerea acestei. cestiuni. în statu=-quo;. şi la annulă vine' 

“; periodulă cinciuală all “arendârei, moșiiloriă Monas- - 
tiriloriă închinate; întraţi în tocmelă de acumă şi pen 

1



  

i În fagia,” înaltă sollicitudini ce. oceupă pe 
marile: puteri, de-a adduce. sitiațiuner. Principă= .- 

“telorii : tâte amelioraţiunile. possibile, dintre cari-. 
- cea d'ăntâiii ar-fi neapăratii ! 'inviolabilitatea pro- 

phietalii;. în fagia hatișeri ului: fondanientală care . 

assigar Esă biseri icei. grecesci în: Turciu mănținerea . 

„tuturoră “dreptăriloră și imminitătilorii  celloră p- 

chi: accordale de cdlre: "Sultani clerului" greci nu 

săr: pulea ascepla 'cineva să cală că'l. P. aderă 

la: heclamaţiuinele: Guverneloră, pr ingiare cari : nici. 
“de:cumă nu. sunlă, fondate, ci ar.cr rode : că “acestă , 
"nenorocită. cestiune,. care..de două-leci și cinti- de. 
"uni se. mişcă "în Priucipate, tu se va palea re- - 

4 

solva cu ecitate! de: câtă întruă epocă „cândii : sară, 
intruduce : “în admunistrațiunea Prinzipăleloră nişce . 
iastibațiuni “stabile şi basăte” pe „dreplulă pibheă 
curopeiă :), “Atunci elerulă grecii; subt „Apărarea 
002 a d E ai , 
„tru la annulă, luată arvunile;: câci totii” voi veţi f la | 

„ putere și la annulă şi totii i regimulă Nostru. va: do-. | 
mina şi “atunci. n : 

4 Ce fel, puterile farante a arii, _trobui să assigure in 
„ violabilitatea proprietăţii printi”uă violare atâtă de neo- 

“ menâssă, contra proprietății publice; cobtra „proprietăţii 
| ” uaţionale? Ce felă, hatișerifulă. turcescii care :assigură 
în în. Turcia. drepturile” acordate . „de -sultani clerului. * 

'grecescii, ar trebui, “ar putea să Tăpscă- proprietăți 
- din 'Ţârra .Romănâscă ca, să le dăruescă călugărilor 
„Greci, astădi, cândă: Romănia se! bucură. de. proteeți=, 7 

„unea “ tutoloră “puterilorii ; ;celloră, „Mari, alle Eutopci? + 
i Sar putea întîmpla. 'astă-Qi ei: Turcia ceea. ce sa în-. 

i „tâmplatiă, în nefastele. dille, alle “României cu Russia, . 
„pe: cândă România. „fără voce, fără: protecţiune. ge. 
"mea: „mută subt proteclinineă; eselnsivă, A „Țarului ? 

Ei



a 
„3% dreptului. -communii, nu -se. va crede" văiămatii, 
„+: Paca şi Monastirile -vorii supporta, cârcina-unui 

„=. imposită:'foneierii, “stabiliti peutru tâte:proprie= 
tâţile în-:generaliă. Fâră acesta, clerulii,. în, cali= 

„5. tatea sea de! depositarii ali voinţeloră .testamen: 
„tarii “alle. “fondatorilorii - acestorii: Monastiri, subt 

nici „anii . titlu “nu se va:învoi d împărti cu.gu- - - 
vernele -: pringiare:: veniturile . proprietățiloră. loră 1), 

- pentru=că nici „una din. disposiţiunele documente- 
„oră . şi alle actelori .dg fondaţiune nui impune 

„tenţiuni alle 'guverneloră.. ie 
„4. „Asta e ceea-ce și însăşi acelle guverne 0 
recunnoscii în. consciihța loră; pentru-că de şia- . 

” niscari-va obligaţiuni cari să justifice aceste pre= .. . : 

„îs runcă“ asupra. clerului grecii... blamulii că, calcă. 
„+: “dișposiţiunele, fondatorilorii,; dar s'aă 'abţinutii.cu . - 

-„„” desăvirgive a proceda Ia: ossaminiarea titlurilorii şi . 

. 

-- ” documenteloră Monastiriloră  grecesci, în 1892, 

Ra n ti pa ! i . 

  

2 Mal. audiţi -şi acâsta cinstiţi 'boiâri: călugării Greci. 
„spună că. până cândă ţârra.se va affa:sub regimulă 
„„Yostru nu se pâte stabili uă administraţiune regulată; 

- : Căligâriă. Greci vă dai parale, 'dar vedeţi. cumii. vă. 
” „înjură? Ce' să le: gicemii 'noi actimă ? Că n'aii drep- 
tate? Spuneţile-o  D-vosră: d'aca . puteţi, câci acesta 
;-nu se-attinge de loci de.noi.- .: 

„Ia 0) Mai augdiți şi acesta cinstiţi „boiâri? — Călugări, 
-.„ Greci spună că. ceea: ce ar da astădi fiscului Statu- - 

= “lui Română ar fi să vi'l dea: D yestră şi prin urmare 
„4 dei acecă, nu dai nimici pentru-că nu. voră să îm= . 

", parță cu D-vâstră, din dreptii recunnoscută, sudârea 
* Bomânului dăruită 'numai' oră de câtre augustulă pro-. 

„= tectoră allă vostru şi all oră. i
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cândii ;se, numisse ; Mă si „commissiune, micstă, întru 

acesta, după cumii: prescria unii. articclii: ali 

+ Regulamentului Organică; :articolă. înserată. în ur= 
ma) contestațiunilorii; ridicate de. câtre boiârii, cară 
'doriai, â: 'eonfiscasavetile clerului; grecii. Acestă 
"articol. prescrie, essaminarea tutuloră disposițiu- 

IE ilorii testamentării . alle: fondatorilorii. Şi“ essacta 

oră Hi applieare: în administrare eă acestori Monastiri. 

»Fiinda-că: : Boidrii refsară, ase conforma a 

cestui. «anlicoli i din: legea :orgahicii,., Înalta: Por tă si . 

„: Curtea, Iper iălă. a. Russiei decisseră!a “ameia s0- 

lutiunea. acestei . cestiuni peste dece anni n, “Auto-. 

ritațile grecesci?). din, parte-le; - dândă dovadă.de 
abnegaţiunea.. lorii, manifestară + voinţa”. “dea: "da? 

la /.casa stabiliinentelorii.; de bine- facere: publică i 
în; „Principate, : ză: summă annnuial&: pe: țâre.0:wa 

fiosa „elle: „cumii, voră..voi, şi; uă dată. pentru. to- 
tă-d auna, +nunioi . să ;încetese, t6te' „eontestaţiu= 

„nile. 'susii-citate: alle. boiârilorii; „şi Monastiiile să 

nu. mai fă, ameninţâte -:pe: „nedrept „că: muise 

voriă; :puleă: bucura: de! proprietăţile, lori... ue i 
. 2 - e, 

pa cer 

) Pentru ce n “aţi is iscosşii atacă “din arhivele” Rrrei, 
cinstiți boiâri,.. documentele, cii cari "puteţi să convin. -*. 

;-. geţi. pe acesti. cuvioți:isânți” pârinţi?; De lene? din 
- nesciință, saii din porunca, celoriă „co. vă da. Cavalerii 

„ri și. cu.: “bună; :tocmelă . cu -acesti; cuvioși , „Câri, VE dai 

ji 

A Auditi” cinstiți, boiâri: .autoritâţi, “grecesci: în 'Țerra 
» E 

“Romăndscă. Acestea sunții splimontă, a, a, patrie . 
. Consilarie: A Că „placo?, +; 

  

“parale? Eă, redă; maj multă că ați făcut'o “pentru 
cuvintele din; „urmă: pentru “cavalerii ; și „pentru parale. ,
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„Dar guvernele princiare “vegenai că prez 
: ile l6ră'.nu suntă priimite şi că nu „poti. 

„face: ca aveile clerului: „Grecii: să: se împarță cu . 
“dînşele, otariră” a supăra. "Monastirile prin toti 
felulii de. nedreptâţi ca „să-le! “constringă a ceda, 

| „Proprietâţi considerabile alle Monastiriloră . gre- 
cesci- se: espropriară,: fâră 'a-le îndemnisa: după : 
cum '-cerii tâte: legile” ţârrei în 'casii: de: espro- 
priaţiune: pentru: causă . de utilitate publică, "Sa 

„.tăeati' şi.se tae pădurile Monastiriloră 'subt pre: 
_testii. de a da lemiie în trebuinţa trupeloră de oc: 
cupaţiune, a îniliţiei țârrei ste. fâră! a plăti pre- 
giulit lorii “pe care: „trupele: imperiale * Russesci: şi. 

“Otomane. îl dederă întregi, în inânele gubernelorii 
- Domnesci ca - să 'se plătescă proprietariloră i). Tn- 
_vifă de mai: multe ori la: ne 'suppunere pe preo- 
ţii trămişi “de” câtre autoritâţile grecesci ca să ... 

administrese “Monastirile lori, făcândii prin acesta 
ca Monaztirile să îucerce perderi i inimense.. In de: 

„ şertiă: antorităţile -sclesiastice ai reclamalii neîri- 
cetatii; până astă-di nu li s'a făcutii nică uă, dreptate: 
„Curtea din St. Petersburg, dotindii a împăca | 

3iă pe g guvernele. Domnesci cu cleruli grecă, propusse 
în 1847, ca basa unei: înţelegeri, să se fissese 

  

3 Adevărat să aa acestă ' că aţi luata basi dela 
trupele turco-russe pentru. îndestularea invasiuniloriă 
fâră săli "daţi: proprietarilorii dela! cară s'ati luată 0= : 

! biecte, sub pretestii de îndestularea..oscirilori, de de- 
„ce: ori inu multi de câtă: ai 'constimatii oscirile? A. 
veţi curagiulă să dați ună i deminţitii D- lul Aristarchi? 
în



  

la 25,000,. galbeni subvenţiunea ce se va a accord 
de vâtre:. Monastirile grecesci -pentriu, stabilimen- . -.-- 
tele de bine-facere” din ambele Principate. Atunci - 
clerulă | grecii, 'cu. t6te-că era „dispussii a face 

“ună. „saerifieiă; se credu: însă. datorii. a: protesta, 
pentru-că nu putea. să primescă, acesta. “până ce 
nu vu: înceta, despoerele. ce, .S'aii  făcutii arbi- 
traricesce . averilorii: Monastiriloră. sâlle, şi până o. 

_cenu.se va da. indemnisârile- legitime pentru a: 
„verile espropriate. şi pentru: pădurile. tăste ; şi ân- 
că - să, se. ridice şi. secuestrulii  impussii. de. gu- 
vernulii valacii: asupra păduriloră Monastirilorii, ca: 
re secestru se mănţine avbitraricesce! Şi -astăgi. 

: „Pe. de. altă parte guvernulii . valacii : refusâ . 
“de a :primi. “fcsarea. subvenţiunei - propussă ': de 
Russia;- insistândă 'a face să i'se recunnâscă dnepr 

„tulă de coproprietate. .. ...:;; DI 
a Guvernulii Moldavi “ereu. că, „ebui “să 

E profite: “de 'proposiţiuinea:: Russiei „şi'se „pusse la | 
lucru, impuindii- arbitraricesce  Monastirilori 'gre- : 
cesci ;uă subvenţiune de 12,500: :galbeni,; Şi 1 asti- 
“felă. de. la 1847, încasâ prin violinţă summa de . 
"106,250 galbeni, pe: cari, commiunitâţile grecesci . 

„se: credii. în dreptă. ai reclam MA a N 
„Mai; tărdiii, „Valahia; “părăssinda 'vechiele: 

„ selle pretențiuni” (la cari revine. astă-di), . imma-: 
„> gină în 1851. să ceră autorisațiunea Î.. Porţi spre 

a se arenda tâte' nioșiele; Monastiriloriă grecesci 
prin. licitaţiuni publice; din! venitulii” cărora. Mo- SE 

i



. m 
nâstint să. jea. vă. a. a” patra parte; întPuati: period | 

de: patru-anni, +: pentru a "şi: plăti datoriile: ce a- 

„păssaii atunci: Vistiăria sea. “Înalta 'Portă, în a0- 

cord: cu: "Russia, :recunnoscendii nedreptatea. =: 

neji: “assemeniea pretențiuni, + :0 respinse :curatiă și 

simplu printr unii irade: imperialii. DR a i a 

Ra „Acestea! fură, pe scuitii, preschimbârile prin 

cari: trecu: 'acâstă: cestiunei până ia celle din. ur 

„mă: evenimente: politice. îţi a 

, Dată : -essaminesă + “cine- kA  basele e “câtă 

. Principatele: “și at fondatii dela 1830: pretențiu-. 

nile :lorii- în: privinţă- -Monastiriloră i grecesei, „le. 

gasesc resumate” în următârele: aaa 

2,4. Că fondatorii adestorii: Monastiri. ăi. pre- 

sciissii, “profite cosiderabili în: favârea Principate- 

„* -. dorii, dai; autoritâţile eclesiastice.. -grecesti;: nere= Ă 

“cunoscând aceste. disposiţiuni: îşi apropriară te _ 

„talitatea' venituriloră. monastiresci. tii ia e 

IL Că preoții-. . Greci; administatorii aceş: 
“oră. Monastir, ! abusândii : de. conficnţa: şefilor 

"lori, “facă. asta-felii de ni: în. câtă mu: se: „mai 

| poti tolera. SD ARI RI ea Sia ai 4 

sI. Ca devotată a progressi vă: ce "s'a. în 

cut în. "agricultura ŞI. cominerciulii - Principate- 

Lori, adueânaii : Mă urcare : “considerabilă: la. .veni- 

„urile: moşiilorii moiiastiresci, acesti! avantagiă. nu. 

se; cuvine. să fă all: Movatiriloră tei! 'să'se.. ea. , 

in: profitulă “Principatelor.” tii chei 
. Ni 
[PT i. „9 acă acelle: documents de one '09- -



  

prindă e ceva; în fav6rea: Prinicipatelorit; nimici nu 
e:.mal:'naturală de câtii: acelle: titluri să se ' sup- ” 
„puiă 'lauă' essaminate.: :minuţi6să ca “să: se înde= 

” plinscă, daca: se ptej: ceea-ce după spussa, bo-: 
iârilorii  a' răniasst” fă: dissuetudine. şi: negligenţă: 

Dar: „pentru -ce boiării se. încăpăţin6să ei. atâta 
i spre :a „se “feri, de. “acâstă. essaminare,. care “este, 
 obiectulti articolului, citatii. din „Legea: Organică?  - 
„Pentru=că. iei. recunnoscă, din -ainte. în: ;consciinţa. 
loriă' că, nu: „Yorii: găssi nimici „în: acel. arțicolă :. 
care. să: justifice ; pretenţiunile 1oră, D- In: adeveră.. 

. fondatorii Monastiriloriă: -grecesci ai. avută în ve: 
dere nuimaj, ca. -prin: donaţiunile loră.- „pi6sse;: să! ” 

. 'ajjute „pe, bisericile; şi “conimunitâjile: grecesci. din 
“Tureia cari. de, de multii: se. „află. suferindii şi ne, 
îngrijite, precumii și donatorii “Monastirilorii- n- 

” digâne „romanesci, -ai :Mitropoliei, Episcopiilorii ş şi 
ceJloriă alte. stabilimente. de bine-facere din: Prin: 

„ipate, ai avută, în vedere a crea ressurse.: pen 
“tru întreţinerea lori; cari ressurse suntii destulii ă 
de' insemnătâre'' ca să. nu mai: fă de” nevoiă ase: 
mai ări: încă, „cu 'altele: în paguba biseticei. gre: 
ceser. si bine” vodscăi- cine-vă a face: cu. „impar 

. 

    

2. Mie “îmi, Vina, să cregă „că boiârii bino-tnelleşi- cu- 
| “călugării sai scărpinati în capi “la acesti articolă -. 

- şi cu ună surissă fină ori-fi: răspunsii la acestă punti: 
“umblâmă:' noi. să: luâmi moșiele călugăriloră : Greci 
dar suntii at: “Dracului, + te. apucă de.:scurtii. și n'ai ce 

“le face, câci de, in n'ai „ce: să Aici ai dreptate bată 
” Dumnegei, : La Ia ia 

*



î 
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țialitate;. compărațiune spre a. se “vodea:, cumii s'a 

întrebuinţatii de" 'câtre: Principate” veniturile. Mo- 
astirilorii : lori de Îa . secularisarea . oră: înedci 
și cumă: sa. întrebiinţatii "de: câtre, : Patri arhi şi . 

communitâţile, grecesci. în" Turcia, veniturile lori | 

moniastiresci, : şi se va' înci edinta . de "care : :parle 

sunti,. abusurile și: despoerile pe cari boidrii le im- 
pulă : greciloră. a). D'acă, eu tâte acestea, după 

„totă: îngrijirea - ce aii avută - Patriarhii a. stirpi 
“ orf-ce“abusiă. din administraţia Monastirilorii Joră, 
toti vor i A mâl: essistâridii, 's sali se va” fi întâm- 

plândă . câte -uă; „dată. cevă:abusivii; să ni se per- 
mită” a' spune aci: că. lotii- Fauiia: 'abusurile “sai 

- coinmissăi subt aperarea' celloriă de. frunte. ai 'lr- 
rei și chiar u giivernelorii pri inciare ?);: chiar acumii de 
“curând âncă: antoritâțile': “eclesiastice.. „voindi să 
puiă: ordinea, în 6re: cari “dintre Monastiri, ati re- 
chemati pe: preoţii. administratori ; dar guverue- 

| - le princiare ati luati „partea. acestori preoţi și “i 

  

, y Si 

3) Avdiţi.. cinstiţi boia, călugării Greci spună puteri- 
lorii Europene - că! *D-vâstră “i aţi întrecută pe susă: 

'îu abusuri;: căci: âbusurile lorii: suntii nimici pe lân- 
:. gă abusurile cari faceţi: D-vostră cu averile 'Monas- 

" tivilorii neînchinate.. „Negreșitii că hoţii de călugări 
„ facii. aci: allusiune,. și - la moșiile Monastiresci ce vi “ 
"Ie aţi împărţită! subt cuvinte, de' schimburi, şi altele, 
şi la „pădurile, tăete ete: ai N 

: : capii , R 

2 Aici e 'booănă.. cinstiți “boiâri; aică . „da dreptali și 
„= eategarică; ” dice: că, boiâriiir;eci mari, al ţârri, ai 
fostă : totă,.. d'auna : și: sunt hoţi » 'și că ei, călugării 
“greci, ai avută dascăli pe boiârvii cei. mari. al țârrei. *



  

  

. mănţine în: fineţiunile. loră, contră. decisiunei: IE 

a gală a' şefilori lori; tt 

- „Pe lângă acestea. niminea' mal: nuntă de. 

cati: “Patriarhii” grecesc nu” potii pretinde a se. 
interessa ca să preîntimpine' şi” să sîrpâscă : abu- 
surile: “Ei ati destule trebuiaţi pentru. întreținerea 
bisericilor, sedielorii, spitalelorii şi alte bine-făceri 
în provinciile unde biserica gprecâacă: este lipsită. de .. 
ori:ce alte ressurse, şi de'sigură că nu vorii ne-. 
gligea' de bună. voiă abusurile ce :se vorii. “cun=?. 

| nâsce că - essistă în. Principate, 'ba ncă “'vorii fi: 
Şi: prea recunnoscători daca li seva indica niS- 
cari-va' 'abusuri: pe cari ei nu: le. „cunnoseiis: Spre. 
a. se sili ca: “să-le stîrpeacă. -. IAR 

„„Câta: pentru- pretenţiunea zuvernelsră pri, 
2 

ciare: prin: care : cusţinii că Monastirile; grecesti 
nai dreptulii - a. profita de urcarea e: ' desrolta= 
rea commerciului ..şi a: agriculturei: a addussii: la 
veniturile moşiilorii, loră; elerulă greci mare.de 
câtă „să: facă appelă: la judecata, ori-cânii: omi - 

- hominatăi ș- câci Mac proprietăţile boiârilorii din 
Principate sunții, apărate prin Legea Organică 
de “ori-ce: imiposită, după. care. principii Sar pre- A 
tinde ca să se :pue. dare” numai - “asupra: proprie... 

- tâţilori: biserici grecesci. - Acâstă biscrică- pOs= 
sedă din vechinie averi în. Russia, i ! 'guvernulii E 
Împerialii nn numai. că nu se attinge: de.venitu- | 

„vile, lorii, dar le aceordă 6 Encă, și. :favori.. escepţio- a 
mal, preouii. de  essemplu apărare, ; de plata tim- . 

v 
7 

EI
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Se 

| 
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strici, dar 'tolerancia cu. adovăratii. apostolică. â 
MS... i recunnsce, dreptului "de „proprietate i 
ca și clerului. grecesci din imperiă: şi: tutuloră, 
suppușilori; curGnei; și în „staturile Sultanului, din. 
„cari facii: parte,:şi Principatele, -proprietâţile: ecle- - 
 siastice. grecesci. se bucură, lângă “autorităţile Ot 
-tomane,: de: „t6tă.. proteeţiunea şi. de dreptulii, com- 
„Mună, precumii. Şi; de. imounităţile “din, vechime 
 accordate. de. câtre, Sultani. pt ee tt) 

; tenţiunile : guverneloră: -romănesci: se, vedii, în'.tâtă 
: inicitatea dorii, şi. cieralii .greceaciă. appelândă: la 

“justiţia, Î. Porţi și a -marilori : Puteri, speră: că 
Wacă circonstanţele “actuali. nu „permite de. a. sa” - 
tăi, „cestitinea, applicândi: Monastirilorii: grecesci - 
- din::Prinocipate dispusiţiunile'-hatişerifalui „fonda- 

mentalii,! cellii i pnginii: luarea: în: consideraţiune a 

:pretențiunilorii ce'guvernele ; princiare - “ridică la 
Constantinopole, să. se 'amîne până cândii; marile - 
Puteri se. voră oceupa de Poe area, definitivă a - 
Principateloră.« e e Tep 

, Stirbei „se înţelege e că, în: acea: Spocă.. celii 
puginii, ni avea nici.uă “cunnoscinţă despre, me- 
moriulii: aceata, şi. » despre: întrebuinţarea. ce :ar fi: 

 putută, „culega. Aristrarhi sâi facă; şi apoi şi d'a- 

o braluă; ; possedă; assemenea aeri, în; Bucovina; Au 

e n” fagia acestori. invederate, essemple; pre- 

caar;fi sciuti. ce ar. fi: pututi . face? „Aristarehi 
era. pussti: în. postul: de. vepresentautii all ţer- - 

4 . 4 

„Tei ;totă de. câtre 'acella de câtre! care. era . „pussiă



  

  

de a nui se înţellege „prin nimenea altulă cu: P6r- 
„ta în, trebile ţârrei,. de':câtii: numal: prin Aristar- 
“chi,. de care era sigurii. că nu va: essecuta nimici 

“din instrucțiunile. s6lle până mar” âatâiă nule va 
communica.: “Legăţiuei russesci; "Avesta tocmai mă 

„face! săi şi! admiră attitudinea' ce-"şi. lua: şi: cura: | 
"giulă” ' si -contiă " voinţeloră atâtă de“ lămurit, 
pronnciate! alle Russiei. Nemulţumiridu-se: dar: 
numai: pe memoriele Şi 'differitele : Scrisori “oircu- 

larie'câtre” Ministrii Turci, câtre Patriarhi şi. câ 
tre- călugării Greci, ordonă :.re presentantuluă Sâ. 

la Constantinopole să “se înfăgișede -officialii: la. 
Portă: şi! “să sprijine : deslușitii” şi: „categoricii - “mis? 

„ce principie. şi puniurt de cari-era siguri. că no: 
„să fă, mulţi tit: nică Aristrarhi ca Grecii şi am- ." 

ploiatii' allă Patriahiei,1 nici Patri arhulă, nică călugă- 3 

rii Greci, aici! Legaţiunea' rusescă.. Credea ellă că 

pată din! vedere şi | “lui „Vodă “Bibeschi i, lut i Yo: 
d ie 

dă Ghica. aaa a a 
PELEIIE PR Pa 

303 . 

şi ellii: 'Domuă alla” f6rrer: şi cu! 'couăiţiunea pote. - 

„Aristarehii o'să essecute ordinile selle cu sinceritate. 

şicu gelulii ce "i prescrie ?, Nu credii. Scia: 6 cnisă 

„că: după aceste” instrucţiuni ori să se: dea: coji 

pe la tâte: lucurile: acestea, şi. actului o să:remâe . 
unii protestii” official din parte “i i care: sâ”lă p6- 
tă justifica ori cândă. se voriă: essamina : “iucrârile i 

. selle îi. acâstă: cestiune ; precauţiune : ce a Scă-, | 

p
o
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î „âri d țârrel, e 

, Câtre'Agentulii cirei la "Coiistantinopolle.. - 

„st; -+Domnule:-Aristarchi, 
pei 

pa as 
ft. 

” Pi 

„Despre pricina ce anii:suppusii mai de-ună- - 
şi “guvernului Impărâtescii Ottomanii, pentru -a 
patra parte ce: se . cuvine să se respungă, «ţerrei | 

din” veniturile Menastiriloriă: cellorii închinate, vă 
. 

" împuternicimit.. să VE. înfăţigaţi,. la. Înalta Pârtă ca, 
să..daţi: desvoltarea și desluşirea trebuinci6să, « spre 

“ase: lâmuri: dovegile ce am -espussi, -că cererea. 
Nâstră. este: întru, tâte; -assemenată cu vechile legi 

Şi, obiceiul, precumii: şi .cu orînduielile jegiuitâre 
ce; resultă.din disposiţiunile- Regulamentului Orga: 

| Dicu, şi ale fostei după, vreme Obpteştei Ada- 
A 7 

„Ve: veţi : sili a â iattrage, mai, cu seamă bine- -vo- 
itoae a luare. aminte a. Înaltei “Porţi asupra, me- 
moriului: cei.âmii suppussii. în pricina ? Monastiri- 

? loră, închinate, basându-ve. pe acestii documentii 
care. coprinda.. toti - ce.sa. turmatii în- acestă. pri- 

cină;. şi care. pune cestiunea,, în puntul de vedere 
legalii, din, care: trebuiă a. se privi. Vs veţi: mâr- 
gini deră a desluşi. mai 'cu osebire:: 

Li „L.. Că îndatoririle acelloră: Monastiri “Sună *- 
: consânţite prin. "“hrisve: Domnesci, şi “prin. acte . 

ctitoricesci, că elle aii contribuiţi necurmatii şi în tâtă 
vremea, ! nui numai pentru întreţinerea aşegiâminte- 

- loră de: „bine-facere publică, ci şi pentru uşiura-
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rea , sarciniloră în. „de obşte. alle” fârrer, o ori-e cândă . 
| ajjutorulii ” loră: a. fostii: cerută, de vre=uă crisă . 
finangială În. împregiurâri 'estraordinarie;, | 

a 

»Astăegi nici uă Monastire: din cellg închinate, | 
nici” uă obşte, de .pârinţi nu se, rai află, în: ț6r- 

ră nici: nu. se: mai vâdii, 'de câtă: nişce biserici n 
ruinate cu “câte “ună; „preotii, sai „doi, şi. acestia p 
 pârâssiţi în miseriă, 

„Ce se facă. detrat (ar 4 întreba i ciieva) “şi 

"unde: se întrebiințeqă atâtea venituri «alle acestori”. 
Sânte Locaşiuri,- cari S'aii. abătut: „din îndatorirca Di 

ce le a fostii. pussă. asupră- -le din. începutii. ? 
2. Că “numai 'de'.la.. aninulă + 182$ încoaci, 

Nnastirile închinate: ai fugit. de; ori-ce: înda=,. . 
„torire, şi “nai mai „pâgită pici-uă regulă, abâtân-. 

„du-se din. leg ea obşteacă, şi că de atunci ai făcută | 
„totii felul de, uneltiră. de stau: apere ati „până, as=  - 
tă- d. de: plată, pârţei. co. se: „euvenia să 3 respunță 

"câtre; Statii. o 

8 Regulămeniulii Orzanioă capii VIE-Iea. | 
Sec: 3. art. 362 şi 363; (penteui dlirossil și cirmuirea ! 

"averiloră, bisoricesci). voesce. Tâmuritii “despre - 

dreptul ce are Statului a i se. răspunde uă parte: - 
din veniturile. Monastirilorit. închinate,. Şi. :otârasce” 

„că, spre ă se. regla. acestă, pricină, a-se stabili ” 

numerâssele ' abusuricee : se. “umedă „la câtmuirea A 

acestori averi. și a. șe, “întâmpina. a lori desâvie=: 
Şilă, dăr ăpănare,. să. se, orînduiaşcă; dă, „commissi- : 
une compusii de. Mitropolit țâiiei, de Şeful; De- 

20.



“partamciitulut Cesăinţe, de 4 boiâri şi de 4 vechili 

din partea “Locurilorii Sânte, care commissiune să » 

- otârască partea - ce va trebui: a se respunde Sta- 

„tului din veniturile monastiricesci. - îi - 
Acestă: Commissiune s'a și întocmită în an- - 

nulă „1821; conferințele - ai ţinuti: trei anni în- 
“ tregi, şi. vadase. în memorinlă” de” mai susii da- 
darniculă resultati, allă lucrârilorii ei, şi chib=. 

„uzi. ce s'ail: datii în lipsă” de “înţelegere. - | 
| „4. Osebitii, veţi trage: bâgare ea de s6mă, îi în 
acei. -aşii memoriii asupra chibsuiriloră coprinse 

“ în ropporturile” de la 22. Iunie 1833. şi de la 22; 
- Februariti 1834. alle comniisiunilorii bisericesci o-i 

-* rînduite * de ' Obstesca Adunare, . chibsuiri prin. ca- 
“ră se deslușeşce, că de." vreme- ce'' Monastirile 

grecesc, după ce “tragi. ună mare .folossii: din 
„ sporulă ce prin. disposiţiele Regulamentului: 'Or- - 
 ganică ai luati veniturile moșielorii; nu voiescii 

“a lua. parte: la - sarcinile - pusse . de acellașii Re- 
" gulamentii,” elle wari pute reclama în favorulă 

- lori 'alte -. legiuiri, . de. câtii, acellea. dupe „cari se 
i » cirmuia proprietatea. territorială; “miai "nainte,,de- 

„acestă Regulamentii, şi că. prin. urmare ; sporulă | 
de venituri ce” ai . dobinditii proprietăţile biseri- 

" cesci , “după: nouele întocmiri, nu pâte fi în nică 
uni chipă allă acellorii „Monastiri ca să adauge 

„înbuibarea. sânţiloră pârinţi. -) Ra 
„Acestea Sunti basele pe. cari aveţi a vă în- 

„„» temelia, ca. se „întâgigați “netâgâduita dreptate! a. 

.



  

Ra -. „ao7. 

cererei Noastre, şi iu” m6 “indoeăcit: căiiprin. de 
“ulii ce veți pune la a: lori. lămutire, -Şi prin pă 

- xintâsca/ luminată bună-voință: a, Înaltei - Porţi, 
drepturile țerrei,: de: niultă, vreme trecute cu ve- : 
derea,; se: vori 'recunpâsce şi se: vorii.. „consânţi în. 
shopit în itâtă, a Ice! întindere.€.' gta x 

- : Stirbei. AI Gunnoscea + Gmcnit.. Acta! eră. 
ântâia Bea, . calitate; pădia formele .:şi'. „etichetă, . 
acesta | era a: doua sea „calitate. Prin urmare 'era 
încredințată că : inștrucţiunele: date: luă. “Atiştarchi 

„0 sâii. serve: numai, -precumii - „anii: mai  diss0, la, 
“timpi -drepui uă - “protestare” “serii. '0iticială! 'şi-uă 
scusă câtre. cel- ce i ar cere: uă ' socotelă. Prin 

„velle” ce “ne; Spune | însuşi, în epistula sea: câtre . 
Fuad Paşa pe care 'o. trecemit în întregi, aci.. se 

agravedă.. cestiunea.i: 'Domnuli: Stirbei ne “Spune! 
-aci ceea-ce,: 0: mărturissimă,. noiuu 0 sciămii, că, 
după: decisiunea, Obstecului Divaniă;: după appro= . 
„barea:sea ca “Domni, mai, -cerândi, "şi :consimţi-... 
-mântulă Porţăi.. la: essecutarea acelei, decisiuni, 
ceea:ce. noi nu: approbâmi plecândăi: din: puntulă 
nostru; “de: autonomi, Porta a 'mumitii::uă commis- *: 

-giune de: 6meni uminaţi cari aii ;essaminatii;ces- 
„tiunea, | ai găssită „Îrâptă decisiunea' Divanului 

Obsteseii şi că; Porta, în: temeiulii, încuviințâreă de 
- câtre. această comniissiune;.urma,.să approbe şi.eă. 

 decisiunea. Obstescului: Divan, : Întrebâmii. dar pe da 
„Vodă! Stirbei: pentru, es, decisiunea” Di vanului s6ii,. 
Obstecii sarioțională de, dinsulii, incuviiințată de 

MA SCI



commissiunea ! “alleassă “de. câtre, Porta: şi. încuvi= 

“sinţatăinşi i. de: tcâtre:! Guveniulii Î:- P, nu sa adi Sa 
| E “dusă laândeplinire 2» 7-: ii te yet 

: „ „În. acestii : -actii” allii lui Vodă. Stirbâiu găse 

pe aim: argtmentaţii. nouă: și puternice şi.de_ aceea 

"le: reccommandâmii cu! :dinadinsulii cellorii ce vorii. | 

„fi chemaţi să, rezolve: într'uă; d acestă are ces- 

tiune: 'națională..:-:i i 
ape Ze "a m si i iei i PI i au 

iti :. Bucureser: şi Decerabre 1856, 
- i atare Terre ai 
rr, Postlenţiei Selle D-lui Ministra altă irrebinori din 

E N IRI afară Fuadii „Paşa. 

“e 

    

      

Domnule Ministru, i 
cea tere LR II . pa |. iu: i a gat ir ai ui i 

    
“Înalta. Pârtă: în a-să- părintesei- îngrijire a 

i bine- voit. 'a'tlua: în . serisă. băgare: de seamă : do- 
rinţele şi: trebuinţele "Pârreă. Romănesci, în: „pri 

.. viaţa: îiplinirei” de a: patra: parte ce se. cuvine a 

a “se răspunde 'aceştei țârii din veniturile Monasti- 

i» “lori închinate. la. Sântele: „Locuri, “potrivită cu 
Ş “conclusiunile : ce ami avutii - -on6re ai suppune la 7 

„ “Iulie: trceuţii,” prin bine-voitârea Și luminata, mi 

. îlocire''a' Escelenţiei Vâstre.: i Lua 
Ra pi, jAm'afflatiă dupe aceea. că dommissiunea care 
e ae sa: orânănitat: de: Înalta; Pârtă.. „pentu. cercetarea - 

acestei: pricini, Şi 'ear6 “este. compusă. de pers6ne- 

“Teurinoscute' ! despre alle lori “lumini: şi alle. loră  - 
“sentimenţe:: de: dreptate: Şi nepărtinire, a. reciuni=



| Lu espuşi: imiseriei. i: i iii 

i Eră câtă, despre lavră de “părinţi, Și „aşe= 

“diămînturi; de. imilosteni,. scopulii: cellii:: ădevârați 

“ali: 'etitoriloră,; de: acestea..nu. se; mal. află nici, 
mă, şi prin urmare: 'îndestrârile: > x6mânii: d 

Î. 

 noselită! că- temeiulăi; coreret- 'ca'a) i făcută, Obgtes- Ra 
cal “Divan, 'este” drepti! şi» ne tăgăduitiisree i: 

Nu'mă  îndoieseit: că: prinsAnaltele iconsili=. 
uri : astuale ce -înconjâră. peM Sa; „Împărăteacă 

” Sultanulă,-” 'amănârile ce:!mâia- face." „clerulă,! gre- 
cescii la. applicarea , măsurilorii luate, voii : înceta : 

- peste: puginu. "Cu tâte; acestea, spre: lămvârirea pri: 
„cinuirilorii: ce. acelliă : 'cleri arii; mai face în -pri= 
vinţă: 'de: gifre, socotescii. de a i mea; datoriă asup:... 

“pune: Înaltei Porţi, următârele : deslugiri,.€ cari; în 
" drăsnescii a dice, o voră-:putea.. încredința. câtă - 
d6“moderată;i şi. câtă de: dreplă este, ia Noastră: ce-. 

: tere: „de vă: a patra: parle. și nega Miza, iza, 

it Na: mă: ducii, cu gânidulătia:: :tratta în. tâtă.a N 
ei. intindere: 'cestiunea iMonastirilorii: “închinate la 

Sântulii Mormintă,i] a Sântu: Munte! şi: celle-alte; * 

pentru. că atunci iară; fi lesne,i. a: dovedi. că nu:se 
află: în' fiinţă niâi „nici uă Monastire. -pe pâmântulii | 

"Țerrei "Romănesci; ci: numai „nişte biserici cari. 

-mai tâte suntii. îri :stărea;: cea. nai derăpănată, în. 
" Strârea, cea, mai prâstă, ne: avândii: de. câtii. unulii 

sai” doui preoți,- şi. aceia âră nici: “ună. căpăţiă 
Eee i ta i Și Di „a ii 

  

  

.“darnice,'Waca aşegiămintele,t pentru. cară, „elle: ai . 

NI 

fostă: destiriate; aiivâncetatii, de;;a. mal: Bs6ista,/; SE 

e



A 

„de: binefacere. Pitt pi 

| „de 'timporisare' şi :de tocmălă: fără sfrşitii, €: 

Nu e 'igăndimu acumii! cere” deslega-" 

rea unei assemeneă. cestiuni ; asfă-di este” vorba . 

numai! pentru. „partea, din veniturile monastiresci 

“ce: în“t6tă :vremea Sa respinsii pentru u 'întreține- 

rea, de 'seminarie,, Spialuri şi! alte! așediăminte ” 

si „ra 

“: Monastirile + 'au: adopta în t6tă, :vremea |    
- teste; îndatoriri” fâră nici vă: împotrivire; “că, în 

urma” inpregiurârilorii: ce “ami: ' arrătatii mai 'din 

nainte, : Monastirile închinate, ai: întrebuințată” de, 

re o: 25: anni. “încoaci, feluri de: „uneltiri, de sai 

; apărat: cu-totulăi: d. acele: îndatoriri, amănândii 

„ nemârginitii.. râspunderea pârei cu : care. elle 'e= . 

raii: datâre. a. “contribui, și 'şi „at luati uă sisteră 

"Aşiai deră: țârra. îiu- cere astă- Ai de “câtă 

  

, “paga uesitâmutateloră: orîndueli : cari :. n'aiă'. înce- 

“Xatii ia'"şi avea: a lori putete, lâssându pentru al- 

tă "vreme. desfaicerea.: desâvirşită- a pricinei ce sari 

icebceta” după, temeiurile ! coprinse, “în. documen- - 

: Stele” gtitoricesei. e dai E i , 

iii Este 6re; venii duvintii pentru care -ele- 

'rulă :grevescii a: pututii, în „acești; din;urmă auni, 

“ase iîmpotri vi de a'nu ŞI: “îndeplini : alle: elle 

iindatoriri ?i Aceasta: 'este: acumii: tâtă întrebareal 

ni :I Veniturile. Monastirilorii.: grecesci ce se afilă 

în "Pâria: Romândscă;.. Wabiar:se urca. în: annaulă 

1830 la'summa .de:30,000 'galbei şi cu tote acestea 

elle: ati: E luati până atuuicliparte la sarcinile statului, 
E '



oră cand: țecrăi avea trebiinţiă. de ali 1oră aj- 
„jătoră,, i Să i 

„Ce sa. “întimplatăi. dupe” “accea, în câtii să 
a se pâtă îndreptăţi - resvrătirea, ca să. dicii aşia, n 

cu care 'S'a - purtată clerulii, grecescii de la” „an 

nulă "1830 câtre. țerră? E Si 
„Este cunnoserită-” că “Monastirile. grecesc, 

“tisuşinduşi fol6ssele: ce Regulămentulii Organici 
a dată proprietarilorit de'.moşii, “spre a lori des- 

- pâgubire « de :vechiele privilegiură ce li sai des- Di 

fiinşată, "Și adaugară veniturile în “annulă 1847 pînă Dă 

„la: 100, 000. galb., şi. în: annulii! 1851 pînă la în=" 

doit atâta, . prin:  arenadre a; „ moşiilorii cu: licita-- 

„ține și cu concurență. 
, Dovedescă; câlugâri. Greci daca ei “chel | 

tuescii' o.:para din: veniturile monastiresci cu uă 

lavră” de: părinți, “sai. cu vrunii-” așediămintă de: 

farere de bine” în 'Perra Roinânescă.: aa 

„Care e deră întrebuințarea | ce facă ei leu, 

| acele, venituri ? Ai. d6ră e aceia care le este 3 | 

 otâriţă: prin întocmirile “copriise -i în actele ctito-. 

| „ ricesci? . Da | Sa 

| a „Daca ar. fi a se. cerceta, acestă picină: cu 

“de : amăruntulă, ar. 'resulta învinovăţiri cu multii 

mai. grelle. pentru | clerulii. grecescii; deră Obştes- 

| “tuli Divani cunnoscândii că. în: împregiurâtile: da. 

“astă-di, n'arii fi vremea, a. se face assemenea a- - 

măruntă cercetare, . s'a; opriti, din ori- ce „pornire 

 



ai Ca e Ti i 

care sară "socoti. că  țintegă la. vre uă. reforas; | 
Ş „Astii-felu.. „Divanulă s'a mărginită. a: cere | 

aaa astă- -gi,. ca ori : “să se. suppue igunienil. grecesci 
a pădi îndatoririle. ce ai: îndeplinită pînă la: an- 
nulă 1838, - și Să. fă, datori. a: contribui ca, şi mal 

E îdaințe, cellă puținii cu a patra” parte din veni- 
tarile Wonastiregel, cari. aduni se află: “de 6: ori 

mai sporite, sai la din potrivă, prissossulii acel- . 
: Tori venituri; isvoritii. din "folâsoele, ce a dată 

Regulămenitulă "Organic. proprietaritoră de: moşii 
ai în. compensaţia privilegiurilorii ce, li. Sail desfiin- . 

țată; să „se. ea în folossulă aşegiămintelorii de -. 
milosteuie și de facere; de. bine publică; pentru- : 
că acelle. Monastir, nu polii. să pretingii de: câtă. 

- folossalii ce: “da, proprietâţei jegile de ' nai Înain= 
- tea  punerei în hucrare a Regulamentul. + i 

„Pe: aceşte temeiuri: pricina Monastiriloră: este . 
redussă la că mai simplă espresiune. “Dară uhelti- 

. zile clerului grecesc a-fostă totii- d'una a “face să 
se „perqă din. vedere. adev Sratulii puntă' de. “pri- 
“gonire, numai casă căștige vreme şi să se folossâscă 

4. 

“de împregitrâri. În acestii chipă a isbutitii p pină a-., 
Cum! de. a toli 'aminată dintrană anni într altul . 
“&spundere; €a unui drepti care este. netăpăduită. allă . 
stabilimentelori “de! 'bine=f facere. din” Principatii.* 

'Toţe “stăruințele” lui Stirbeiu au. fostă in- .: 
fruotadsso judecând” după aparință, Iucrări=. . 
le sâile office i zi onici6566; intrlietâsse, ” cellii 

E pugini, pentru Bseulă. „t6rrel. Nu oundscen : 
< 

4



  

  

a
a
a
 

= răspunsurile” otărătâre: lie Porţet de cat Bumat. 
„din 'scrisrea lui Stirbei. câlre "Puiad, Pașa pe ca- 
fe -0. veitirămă;, din cate: " văguirănii” că “Şi. chiar”. 
cominissiuneă: numită "de; Pârtă a. da nă. solluțiu: 
ne: . acestei „cestiuni. ai 'Tecunnoscutii în principii - 

„reptula țânrei şi-a încuviiuțatii mgsurile luate. - 
de: câtre: Obsteştil Adunâri $ Și. Obsteşeulii Divană. n 

„a se : da adică iscului "Petrei | 'Romănesci uă a 

pata parte. din: tăia. veniturile. Mohastirilorăi: dis... 
se închinate. “Nam pututii avea. răspunstriie, ce. 
va. fi dati F 'uad Paşa; cătugării greci si Azistarchilă | - 

Bcfisorile” ce: 'citirămă, din scris6rea: însă! ce ur- 

“m6gă: către: Aristarchi, înţelegeri care ar f fostii 
sensulă aceloră, răspunsuri, ai ii SE 

„Siiei, cu îâte că omii “pratică. şi post, 

PD ee 

Ghira din Tag sacrifică | ună: - folossit positiva. n... 
„nui. principii; îi “negreşitii că nu: suniii ei. acella . 
„care'lii va, blama, pentru acesta: La. ceeace ?lă 

“ blamesii. eii este: că n'a avută curagiulă. „să. ad= 

ducă. la” îndeplinire, prin ellii însuși, decisiunea! 
” Obsteştiloră: Adimnâri „de mai înainfe. şi chiar deci 

"siunea' Divanului: “sâi Obstescii; dă. -critică: pe : 
Stirber. într acâsta: ca Domnit” “all: țerrei Romă :. 

negci, mu: Yoii însă. s ali compară. aci cu Domn i 
>. 

regulamelitari! ce-i "mai înainte, de diisulă-şi cei - 
veniți în urma ui câci Stirbei ia: avută protv 
nică îiitre- „aceşti: Domini -- ca. adihinistratorii,: Ca 

 ormil, de statii,” câ Orgăvisitorii Și. că Domni: La 
” 7 

> 

s



"34. 

E „lac, acestă, 'serisâre câtre: Aristarehi. Stirbei 
ca unii . generalii. învinsă. de. tte pârţile,: care ar 

fi 'perdutii tâte „bătâile într unii resbellă, se, re 

signeasă “ogneentratit ; în. sine şi pare, că "Și ar 
n» ice: să, „ proeetesii uă, altă espediţiuie pe uă. altă 

„cale, pe. ună ali, sistemi, cu unii -altă xietodă | 

şi planul: măeii din urmă "va isbuti:: Dar. din ne= - 
| “norocire acestă, 'resignaţiune ” a fostii uă,. obossire 

IE nă. 'complettă. delăssare. Stirbei a lăsată, armele: 
pe callea diplomatică, pe. “calea, cea bătută, a cer-. 
 gători dela; străini chiar drepturile, sale. celle' mai 
evidente; fâră să se mai. ârmese cu dreptulă set 

„de. Domnă. ali, unei: ter ntonome: |. A 
bă 

| Bucuresci i E ; Decembrie 1855 

“Oiiro Agentii [i la Constonţinepole, i 
si 
ea) 

| Ana priit. şclis6tea , D- tale. de la. si 
“Decembre. No. 63; „câtă. despre Monastiri ami ar- 

| “xâtatii, socoteseii,. destulă moderaţiune şi: mgtăui 
Ş 're.: Gâudemii că cestiunea, se va socoti seri6să, şi. 

-- se:va, otâri, pe, temeiiă: de dreptate, ca. să. fiă :și - 
după. legi, cră să nu ajjungemi a ni se “propune .. 
să ni să. dea uni ce după progrississit: în chipii de 

i mi. A IE pi UL : i | RR 7 

„ Acâsta. a- propuss'o “clerulă- totii-dtauna, 
: și: mătănii. că, Moldova. a. primiti a i se da ună: 

" ajjutoru câte . 12, .500, galbeni. pe ânnii, deră 'Ţâr- 
za. Româudacă :a „Iepâdată, e cu „totul, “asemenea



  

“ propuhere.. Da. aceea .: nică. pâte. astă. LA. să “facă, 
„altă-felii: de „cât să stăruiască- în. „cererea . drep- 

de primit, deră, nici pâte a: se pune în: “Iuerare. a 

ră: în: anaulii viitor a mt 
nouă 'arenduire va.aui. - i rii ie 

““negreşită venitul am: a iai i, 

talui ei. „ră: "de. „nu, să i. se scrie că ware - nici 

-uă dreptate, şi atuncă. va, fi. 'răbdătâre; | 
„Această propunere, nu ::numai că: nu -este'" 

di „Veniturile Monastirilorii-. închinate, ai "fostii: 

"În: ună '1828 de. 30,000. galbeni. 
„1831, 100, 000: 

1851; Ci 210, 000 îsi 
> 

    

nuali la 2... gat :920, 000: Du 
„Deca: clerul va! voi: 'să 'pue: la':vre “a in: E 

doială summa ! cea din urmă,'la. care “gicemii că... 
Bar: sui 'acumii; venitul: puteți sală încredințaţi „i 

„cu “otârire, că, "la, licitaţiunea, arânduirei, ce. peste . 

puginiă are 'a se “face,. se” va. dovedi. că este prea. 
mică: summa ice: «noi: arrăttâmii;. pe. lîngă aceea ... 

ee va _€și atunci; 'şi în. stirșiti: veți. arrăita: a- 

celui clerii, că ţerra. prinesce să “răspungă Mo. 
nastirilorii acei 1210, 000 galbeni pe fiă-care anni re- - 

“ -gulatii,: mulţumindu-se' ea cu prissosșulii ce va re-, 
„ulta din” acea, arenduire „peste, susii. „dissa, Sum--. 
mă, Spre. a intimpina trebuinţele așediămintelorii 

- 1de facere: de .bine, din acestă: Principatii.. 
a 

i „Partea . analogă, ; fiindii, „otărită, „drepti, te- 
„mit, de. „câtre: elle: mai . dinainte „Obşteşti, A 

IN II



BE 
Sa E danâr,. “precumii şi "de: către. celt, de: acumii: .0b- a 
aa „ ştescil.. Divaniiş Not: nu putemiii nici. mă dată să. 

„priină” a: ni se. „da ni. ce. , dupe proetississă. « 
.- Era i 4 „A „si rr, 

“ închăemii. “acâstă cpotă.. septenală ă Balta: 
“ Limanului: printr” ună: diurnaliă: allă D-lui; Ioan | 

E Cămpineanu . Ministruli -Cultelorii: şi “allă: actua=; 
dala 'Mitropolită, Nitonii,. în :. privinţa: schimbârel. 

Dă . Sa “igumenilorii. Greci. Îmi place -se vegi pe. vechi= . 
”  “ulă campionii all libertâţiloră “Românilor şi all 

autonomiei! țârrei - “lorii, îmi place se. vâgui. pe Câm- 
2 „ bineanu, Tuptândit eu .dibăciă pentru, drepturile. 

- „ț6reci până - în momestulii cândii a mai. pututii da. 

“dia: degetii; (şi. 'sunti norocitii că. mai; pociii ŞIas-. 
 "tă-Qr se: striugă cu tecinnoscinţă: mâna. vechiului: | | 
"=: amicii şi dascălii. ali mei, în sciinţa: iubirei de pa: 
iai „triăe Acestă 'diurnală; se „pote. studia din mai mul- 

E “te: punturi de: 'vedere, cu multă, fologsii de : câtre .- 
Ea aceia 'ce-:vorii: fi chemaţi . întruă di de uă' ca-= 

Ea 

- “ meră şi. unit guvernii. năţională să . dea uă solluz. în 
. „ţiune definitivă acestei. cestiuni naţional, 

a. ME II PI Ie 2 . “ : „ - DI La . 4. e ip 2 PI pat SII 

II i « piuenața, | 

S 

; . 

Ea stagii Jung: fevruarie: 17: ansiulă 1835 
„= în” adunarea” urmată "la :Sf; Mitropolie : de către 
a „Noi "Mitropolitul (Grei “şi. Şefulii 'Departamentu: 

; i lui trebiloriă Bissericesci,. citindu se “scrisorile Pr6 
o" Bânţitului. Patriarhii alt” Constantinopelului cu 
“data! din 2. “alle * "currentei ! “februarie, : adresate. 

 



  

. i 

„câtre sr: Mitropolie : şi Depart.:  Bissericeşeii, ptin 
cari. încăiiosciințedă, „că, înectândii.: de. la uă yre:., 
me Afhiereuli Ioanichie. din” chiriarhia-. Epar- 
„hiei. Loanini, din ;  preuuă cu : acesta, urmâgă să - 
încetede şi “igumeniile: „cellorii. de „aici. Monastiri 
anume : Sf.: ISnii din. :Bucuresci,.Mislea- din ju-. 

E deţuli. “Pârahova, Sărindaruli din Bucuresci şi 
 Dedulesci. din; judeţulii Râmnicului, Sârată; şi că - 

“în 'urmareă, mijlocirilorii : celui. actuală chiriathit 

“all -gissei Eparhii chirii” Partenie” „prin; Eforuliă . 
„„s6i Archiereuli Effessu chiră, Paisie şi a celloră 
:de acollo' -deplini, împaterniciţi. Epittopi- din par 

sericescii până cândă vori: 'veni. nouă igumeni: ce 

„suutii a se orundui în loculii cellorii de astăgi actuali, 
“şi pe cari-uu.. „voesce ai: mai recunnâsee; adâo= 
“gânâu. “peritru” igumenulii de. la. Monastirea * Sf. 
Tânui, că : fiindiă: datori către. chiriarhicesca Mo-:. - 

tea “obștii. din loanina;: Zagoriă . şi Jița (în. co-.. 
„ prinsulă cărora, se: afăă, chiriărhicescile Monas=" 

„- tiră, la” care. acestea -de' aici; arătate. mai susii 
sunti închinate) cere :a se lua cuvenitele po 

„siţiuui pentr” assigurarea- “veniturilorii acestoră Mo- .; - 
nastiri; şi păstrarea! lori: în! Departawentulă Bis 

nastire, - însemnată sunimă: „de bani, atâtă. din. an=.: 

“nualulii: embatichiii,: “câtii şi din tăerea pădurilor, 
ialte abusuri, să se. as sigure ese: în „chegășiă pâ- 
Dă. când” îşi. va” da cuvintele, pentra „aceste sa 

4 

: bateti, Ii , EI IA i - Era . , | 

“aDipe care . Iuandu-se: în pbăgare, de; stă 

. 

7 
i 

=



ea 

s 

rinductilo; din vechime ce. iemesă! ase păgii aci .. 

: în: ferră. în privinţa igumehilorii - de. Movastiri, 

pe lângă 'altele ş'ai găssiti: «. ia 

: „L: Că. testamentele ctitoricescă” şi. nriabvele 

* Domhnesei,: rînduescă. ca, Monastirile cu venitu=:, 
„rile: lori de 'aici: “să: se .cârmuiască, : numai de în-: 

“te adinsti: trămiși igumeni de la: locurile: sespec=- 

five de" jos» şi - orinduiţi de oblăduirea . “ferrei . | 

'subt ' ascultarea şi : poruncile: ei, şi: alle. chiriar= 

hiei- locultii,, Tinduinăi aceste'acte casă: “trămit- 

„tă igumenii: „oră: Jai Monaatirile: de josăi-: numai, 
„unii ajjutori, şi: i acâsta! după. ce mai ântâili se - 

“vorit întâmpina, trebuințele, Monastiriloră: de, tă 
Şi” alie rîndueli:. făcute. de. câtre “răposaţii - ctit 

i” trebiinţele - lă: cari: se. voră: chema: înţr aia 

“ de“către stăpânire. ! Ta tt 

a ii, Il-lea.: Că igumenii pe cati: a își vorii pă | 

“di şi voră:: îndeplini: alle.-lorii datorii cu. bună .-: 

"“oriuduială;; şi“ suppunere, stăpănirea locală este în 

drepti Sâ ocrofrâscă în lucrârile lorii; iară cândi 

_se:vorii “abate. să “i dăpărtese din igumeniă;:. as 

“semănatii. adică, Şi cu chiară Ari: 5, din legiui- 

“rea pentru oigavisaţia” Monastirilori unde este. 

„diete lzumenii. cari. vori da “dovadă, de vred- 
„ „bicie! şi "şi voră. îndeplini. datoriile. întru. a lori. 

E „sănţenie,: țiindu Monastirile în stare fericită şi 

sinaintânăi-. veniturile lori; tEmânii me strămu=: 

„taţi igumeni, în, t6tă viaţa lor, iară "urmândii 
“ impotrivă: se: poti. sedte ori: În ce. vreme,“ Sa 

>



  

E ăi - 

„Luându-se asemnea, în: vedere rapportulăi a 
st; + Mitropolii şi allă Departamentului Bisseri- . 

cesoii adressatii Înaltei, „Oblăduiri la ânnulii, 1845, 
“subt. No. .595. prin care. se.: desnşescă rindue- 

„“lile -de mai susii şi. altele . privitâre la buna îi-. 

| „grijire a Monastirilori, de: aici, . şi la. drepturile i 

- ce are oblăduirea terei „asupra susţinerii aces- - : 

tori, rîndueli, precuinii Şi Donmnesculii: ofigiă Subt 

No. „15, „același anni întăritoră gissilui raporții; 

i. „Întoreândii apoi. băgârile.. nâstre desemă şi : 

asupra “cărmuirei pregisselorii, „patru Monastiri: 

„de: către actualii 'loră igumeni, până: asțădi nu. 

„sta văgută: din: partele vre uă urmare împotrivit 
“re "interesselorii acestorii. case ce: se. _cărmuescii 

“de dinşi. Si ei 
Lă 

* Avândă în” iedera, că: cu dâssă i oobiibare: 
a igumenilorii * se priciuineșce- “pagubă şi . dără- .. 

_pănare.. Monastirilorii de aici. pentru căci câti de 
“bună.  applecare, să aibă. atei : igumeni : "de: a-se 
“coritormia dorinţei, tericiţilorii: ctitori, "daca, ei se i 
.vorii. simţi :nestatorniei. în 'alle "lori igumenii, şi 
vorii. fi numai la, disposiţia Monastirilorii; de josii,- - 
sala arhiereilori 'Eparchiilori i, ca ori: cândă a 

- dică va f-să i depărtese” fără “pricini. bine: cu : 
-vântate, cunnoscute . şi: de : oblăduirea țârrei, se 

_“înţellege fără îndoială că se vorii deșcoraja, asse. - A 

"meuea “Egumeni, va: “înceta din: plăcută « cărmui- 
„re: a. Monastiriloră, - Şi . vorii- ținta numai ca "ve- 

„ niturile 'acestora să le: însușâscă” pe: semăle,- lăs- NR -



N 

4 

3 sându. : acele case! la. a. oră: depărtare. ruinate, 

- Şi fară. -cuvenita : sporire  a''  gestrelorii.. oră, în . 

contta: şi chiară-a acolelorii. oblăduiicizeu: care €i - 
. 

se, “orîndueseii igumeni. ; a | 

mă  Avândii assemehea, în: vedere: că Ă dra aca ar 

pierculii! “locului” a: : încețatii: din, chiriarhia - acei 

 Eparehit,, apoi. nu. este ună, cuvântii'. temeinicii că! 

se ' cuvine. a. înceta. şi" " igmmeniile “Monastirilorii 

de aici. cari” suntii . inchinate la Monastirile din 

acea! 'Eparehie;; pentru. câci după " dissele: mai susii: 

- xîndueli, sedtereai Și înfiinţarea - igumeniloră de 

mică, „urmâsă, a se: pune. în luciare.. după; resonațe 

ceteri!: u prin: -cârți alle aceloiră chiriarhicesci. lo- 

„ouă, însaţite :de reccommandaţii alle Prea. Saaţitu- 

„lui Patriarhii, pentru: cuvântulii numui că să p6- 

tă: fi credute.. de, adevărate. cereri :de-: către stă- - 

pînirea - locală; şi că, assemenea.. cârţi. nu se vâdil 

“trămisse şi nică: de. către. poienitele: lâcuri chi- 

iarhicesci, + ai n 

E „Pe aceste temetută,- st Mitropolie şi  Depart 

- Bisericee, cchibquindă,., găsescii cu calle ca În 

umenii:: pomeniteloriă: Monastiri “ pe. câtă. vreme 

* “stăpînirea, locală îi 'va cunnăsce.! ine. abătuţi” din 

“ îndatoririle lori. de igumeni, să nu. se polă de- , 

> “părta “din” alle: lorii. igumenii (aftară : “deea vre u- 

mal. d trînșii. se. 'va “trage de, sine) -măcarii de 

„Sarii. ivi :cerere .. şi; din. partea : „chiriahiceştilori: 

locuri. “Oac altii felii. și Monastirile, ari”, „ajunge 

în” prâștă: stare; „procumi + “mai suzi se dice şi 

S 
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drepturile aceste). foțrri - Sarii nimienici aiâtăi, în 
„câtil stăpînirea să nu facă altii de 'câti să addu- | 
că, „la jîndeplinire,, cererile, acelloră :Monastiri. Pâ- 
nă cândă. se:va, cerceta; de;. către Sf. Mitropolie 

şi; Depertamentii, abaterile ce: starii fi urmată: din | 
“partea acestorii; igumeni;, dupe, -alte :ossebite + te 
mejuri..ce. ya înfăgiga; ;zepresentantuliir:s zceștii:;în- 
prejurâri, din. partea. Prea. Sf, ru Patriarliă; şi.ise: 
Yorii.. „descoperi prin. dissa,; cercetare, : :să se. înda- 
torese pomeniţii, igumeni a; da; vrednice: cliegăşii: 
la Departament: şi. Ja fîritimplare - ca: vre .unuliă 

“dintetînşii Să.nu. potă! faceuă. asşemenea'dssigu- 
Tare „atunci pentru veniturile Mnastirei. aceia,-să 
se;jea cuvenitelei-măsuri dea :se. strînge: la:De: 
pârtamentă, şi a: se; păstra jacolo;q iati - toți a= 
ceşti:; digumeni, până; se :vă. resulta cercâtarea.pri- 
cinii.- să::nu cheltuiască - -mai::multiăi- pentr susți= 

„Herea “Monaştiriloră, de cătii!'aceia. ce S6 va igăssi - 
| cheltuinduse'; „astădi,;: sau ine, putându- -se regula, - 
întw 'acestil. ehipii, : cell multă să: se-iea de essem- 
Blu macsimulă : cheltueliloră ce.;se;surmâsă pen= - 
tru, Monastirile, neînchinate.«:: DD aia 
ati „Acesti: diurnală. seva suppâne de către De- 
part. Cregdinţii: laiicunnoscință Mărici: ScIle lui Vo: 
dă;ea:de xa''bine':voi! a-lăi appriba;'să 'dea' înaltă 
poruncă. “pentru i adducerea.: disposiţiilotrit lui la. în. Să 
deplinires. it CL 0 te carte pn do) (E 
i. Sub- “semnaţi “Maia! Airapătiu; N. i Cânipi- 
ntiiu: Do mai mt mi tocana Dalia i boala 

9
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ui id Clt Ki d ca iod 
. ce E E ” . Ă 

Si în ri ti i. Pa ia date 

-iî . Ort-cumit “să fă, 'subt. domniă Bivescâlui şiă 
luă Stirbei, callea vestiter! “Epitropii a iMonăsti: 

  

"riloră :disse': închinate, nu'prea a: fostii fâră. spini. 
Ami: vădută: cumiă 'acâată; Epitropiă îşi luă nas-. 
cere: sub: guvernulii :lui: Ohissilefi;i cumii,” sg! icon- 
solidă subt guvernuli lui Alecu-Vodă: Ghica; cumă 

'se;; slăbi, se .negâ:şi: se :desființă. subt guvernele : 
lui 'Bibescu! şi: Slirbeiă. Să: vedemii: acuinii, cumi | 
reînvi6gă: acestă: crissalidă,! câtii: dâ' 'de: atmosfera - 
priiuci6ssă: ei; de guvernulă, Ghiciloră. iVodă: A. 

lecu: Ghica, de. şi numai! Caitoacami acumiă, “dai 
tenace în, patriotismulii: S6i 'şi: în. susţinerea fap= - 

„telor: isâlle i pentru; autonomia fârrei, se: grăbescă 
a: ireînființa: în :cellă: dântâiă :annă: 'allă “Doina: 
nieriscile,. şi a. Fecurinâsce. ca corpă' politicii; câel, 
“nulă :potă numi”; altă: “felii, sânta' Epitropiă: alcă : 
„tuită-:de“ cuvioşii” păririți: Greci, trămiși: de: tâte 
communitâţile; grecesci::din. Turcia, 8 se! conștitui 
guvernii:: autonomii! în.::mijloculi - Romăniei : şi ia . 
'gera a cincea parte :dini! Romănia”: după legile 
loră- proprii, :ne;. mai cunnoscândii! altă: auttoritate 
aică ;sati: eclesiastică 'în ţerră;. de! i câtiii pe Escel, 
Sea, consulul. ; generali: allă monarhului: 'tutulorii 

: Russiiloră, Di Ami, isi, îmi" pare,. întruă parte i 
.1) (Vegi 'nota adressată de D. Scarlatii. Creţăleseu' Mi- 
-: nistralăi Culteloriă «Şi. allă Instr. publice, -D-lorii; Cora- , 

missari ai i puteriloră somnătdre tratatului de la; Pa 
. le x - 

a



ă acestei: “Inerâri, vorbind. de: hârtiele: nielle: fa- 
răte, 'că "tradițiunea '! și: ideea; iptiucipal 'a 'dinas= - 

tiel. Ghiciloră; în ţerra: iRomăn6scă,'iar fi fosti dela. 
--Regulamenţii:: încâci: “hârtiile;: lui;! Bolliac: "Și “trei 
“parale : la -pâne: pestei cişniil.” Daca! acostat va: fi 

făcută. pe::cineva;isă! ridă, :apoi: să: mai “Spune 

4 

[i 

“aci uă. tradiţiuine; vechiă legată; de.cacestii nume 
dela cei: :Vântâiii Ghiet 'ce „atbivenită în: ţerra Ro-..: 
mănâscă. „Ăntâiulă: Gligore Vodă. „Ghica; fiul: Mur 
-George. Vodă „Ghica, : despre. care samți :așutii oc- - - 
icasiune; a .vorbi ;de. mai: multe, „ori; acellă (Gligore- 
Ghica:a. “întorsă,. pentru: ănt6ia : ;6ră Monastirile. 
«gisse închinate,; pe .la Monastirile;) :pei uhde: fusses- 
:s6ră'iuă; dată închinite. şi:.de; unde ile idesrobisse 
'Mateiii Vodă! Bassaraba; pentru totă; dauna, pu= 
indă „anatemă, împreună ;-cu-! toti. 'soborulii;;ro=...: 
mână «şi cu toţit; bojârii-. terei; 'dintr'alle cărorii 
seimiriții :adevărate n'a-măl rămassti 'nici : aniulii, 
care! anateinii:7l-a, repetati şi; Patriarhul icuine= | 
Micii. eu: totii; 'sinodulii; Fs6il ca, să. nu se mai în-. 
chine + nici::uăj dată vă; : Monastirea; din; ţerra: Ro= 
mănescă vre-unei Monastiri- din-țciră iTurgescă,f -- 

„Acesti hrisov impiă, 'anti- naţională şi năşe 

  

1 

pissi, po thai 's0 afla'aici în 857, tipărită, Bucu 
resci 1859, imprimirea Copainig. (Art. VI. Recunn6s- 

„viicerea “prin ; offigiulă :N.. 484 de:la: 21: Noembre.:1856 
“a. unei: admiinistraţiuni eclesiasțice 'străină,! “subt: titlu - 
„de „Epitropia Monastir iloră închinate la sântului Mor- : 

3 mântăă în. contra! institaţiunilorii ţerrei, i nn 
3 

Lă 
4
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| cătorit de toiiii acestii processti nedrept câ o dură pâ- 
nă astă-(i; aceztii hrisovit allă lut Gligore Vodă allii - 
2.lea Ghică, îli voiti treec în întregii între piessele: 
justificatitie. “În menţionăiii aci numai pentu ca să 

arrâtii că, 'Alecu!' Vodă Ghica avea'uă tradițiune 
obligatoriă, şi ca. să. justifică: “purtarea sea în 
privinţa - Monăstirilorii, gisse- închinate: atâtii -în 

. DOmniă ; sea” 'Wăntiu, câtă: Si în în cea de a doua, 
imită! Căiniăcătai6: m ei ul 
a 'Rogi : pe: cetitorii: ca. la cetitea “ăcesiul memo- 
“randuia. “allă : călugărilorii : Greci 'câtre -guveriulii 
Sultanulii,. 3 deschidă! iallăturea; şi: vre'-uni altii 

„memorandum; toti allă: acestori. călugări câtre 
Guvernulii - "Paului șii să'“spuiă! în' consciințiă: 
călugărit. Greci ati fosti dascălii boiâriloră,'sai 

boiârii;:-aăi «fostă» dat căliă:: 'călngărilorii:. Greci; şi 
„cart sunt “mat buni; patiioți : “Români,” avândă în 

vâdere scrisorile.'ce citarămiă în. trecătă “all6 bo- 
“iArilorăi;câfroi "Parul şi” câtre Sulainuli,: călugă- 
rii sali: “boiârii “țerrei?;. 'vomii avea ” oceasiune a - 
vedea. mhâi i mialte :memoriuri alle: boiâriloră: câtre - 
 Portă, câire, Russia ete - ete. E a 

Ă 3 e i - o Tei a a si Sa a a Ss, 

a ici i | „997, Pevruașie si. 
i n. DE: Ei oa ta A pp pap 

_Copiă, după: niemorandulă. dată Înaltei. Porti. de 
„r 'câtrâ; Chiri inrehil: pentru, Monastirile Gr ecesci. 
me i e 4 IE îs m ai , ia 

„Suatu: mai mulţi: secol de cânăui se. află,
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în. Principatele Romănia şi! “Moldova, “Monăstiri şi | 
alte: proprietâţi memişoătâre închinate. Patriarhilori 

.stabilimentelorii şi” 'communilâţiloră tolesiastibe a- 
le naţiunei Grecesci, suppusse Î Porţi. iii 

î Aceste” 'Monastiri şi proprietăți: neriişoătăei 

"au diferite: condițiuni - de închinare: şi “de suppu- | 
nere.'! Unele” ati. fostii închinate: de Lâtre- 'Priăţii. . 

pâmînteni: sait. Greci de, câtre: boiâri. şi 'particu: 
“lari: de tâtă» classea, indigeni: sai slfăini greci 2. 
statorniciţi: în aceste. Gri. şi! 'suppuşi ial: puterni=! 

cului Imperjiă;i alele: ui fostii, : 'cumporale': de câtre 

commiuialățile” grătesci la. "deosebilă epocă, în dir- 
tulta dr reptului ce are „pri ce. puppussă a|lă Porții de 

a cunpira. Proprielaţi nemișcălore' în „apese Er 

cipale?). | te IE 
). Domenturile- statului pată fi lăssato: absolută : 'în voia 
„:Domniloriă; şi” inai :virtossă a' Beiloriă: Greci,! 'ce'luaă 

-. aceste țârri în roadă pentru căteva! „lină: de la; vre= . 

zi unii: Visiră 2: ee ten i ui du ia 

Nu este 'nici:uă epotă cândă străinii ai ăi putut A pro: 
ii.prietari ide. pământă “în "Țerra »Romăndscă.: ::Acumi 
i: numai sperâmii, "daca. ărra: se. va, cărmuii mal “multi 
îţimpii: de-uă Cameră şi'; de: ună 'iguverni ':civilisatiă 

ca cell actualii. acumii numai: putemi: ajjungeila a- 
„„cestii . înaltă i grădă” de: icivilisaţiune: și de: 'cosmopo-” 
„litismă, în câtă. străipii să »potă:. „cumpera »târrimulti 

“:Ţerrei Romănesci.. 1: «i sale sui desi ii ia 
: De. cară. communitâţi: grecosci: :e vorba aci nu sciiă;: 'Ău= 

0 „Că Communitiţile „grecesci do acolo; ami! “putea”o 

- proba, căi.n'aii” avutii 'altă ;:essistință: de. câtă panta- 
„i ihusa,i icerșetoriaj d: aca e. .vorbai de! roumpărători. de vre- 

    
   

  

Ea3 NR ta Data d



826: 

2 ti Asti“ 5 toprietatea “Patriarhilorit: Gica 
„a stăbilimeriteloriii ș și cominunitâţilorii: grecesci este 

» fondată pe “două +principie „puternice; şi. legale, pe 
- acellea chiar,.pe . cari se radimă,. proprietatea. tu=: 
tulorii.boiâriloră; şi. a, celloriii! alţi, proprietari din 
(6rră,. „adică; :pe; dară şi. pe: cumpărăt6re;. Aceată... 

ia proprietate; a fostă, din. vechime, recunnoscuță, şi 
confirmată. prin, legile;.țerrei şi:prin -mai i multe acte: 

| alle, Pringiloră: şi; alle. Divanuriloră, « liberate" în dif-i i 
ferite, epoci; Dia: fostii. mănţinută „dela: iînceputii Şi: 
pună, călugării, Grecă „veniti aiciicu. nditijumătate”; de . 
Sandal în picioră, care ;ar fi: mai „campăratii, vre-ună, 
„Petecăi, de, loci, ;pe,, s&ma.- Monastirei, unde, „Sa, aflată. 
"iguimeni din. “iconomiile 'acellei “Monastiri, -a atesta 6 
"greșită că) a: 'rămassti avere : a Monastirei. * “Ca sup- 
: puşii Ottomani .aii avută drepti să cumpere pămtntii: 

7 în iPerra | Romănâscă, este” minciună,, pentiu că acestă” 
îedreptă, nulă a-:putută 'avea:inici 1Purculă șişi: d'aca 
«print. warafeturile ;.boiâriloră ;cavaleri 'de-la Regula- 
mentulă înc6ci, ai pututi Serbii. să cumpârâ.'uă par- 

-ute 1din: țerră:n6stră, fâră. a' se: împământini : «cellă:pu- 
5 gin. mai. “Anti, acesta Sa făcută. humai din timpulă 
„jude, cândăi boiârii cavalerii țârrei; di „devenită cavaleri 

p jcaihpioni ai străinului spreia distruge cu 'ori:ce: chipă 
- naționalitatea 'română; ar Behitoa bleu fila 

1) Nu:;cunn6seâmii; altă, lăg6 mal vechiă î în “Tora Romă: _ 
inâscă:-de „câtii ;; îndreptarea legii* de Matei Bassaraba. 
„Nici uă lege. nu vedemi în acâstă: 'condică,. precumi | 
-+niiclrîn celle ;ce'siati:. mai. făcută ipână la Regulamentă, - 

„uiîn'care să se.legiuiâscă . proprietâţii Monastiriloriă ; gre- 
_ ACeRcă, Despre: actele, "Domniloră,; amii” citată mai mul 
„-ter „prin: cai: ;se- -ieaăj-nui proprietăţile” cari: n'aă: foste, 
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“până astă- di, :adică:în' cursii -răai, multă ' de trei-i 
“sute de. 'anni,':și 'nici-:uăi dată iVechiele::guverne: . 
alle; ferr ef :mait: contestatii : comiminnitâţilorii gre=: 
cesci:::dreptulă de: a: putea :să: cumpere: în: Prin: 

„cipate .:proprietâți:: nomişcătâre!. niră: nu! s'a: îns 
„cercată -să,. confisce; averile şi veniturile: “Monas:i 
'tirilori, grecesci; ai Be as 

ini: Pentru ăntia: 6ră,. in: timpulă: irevoluţiunei" 
din 1821;, “boiârii: indigeni arrătară. contră naţiu- 
nei.. .precesci. disposiţiunii: hostile; și profitândii. de! ' 

 cireonstanţiele. „de; “atunci, goniră' din ţerră. pe că-. 
lugării Greci şi le tonfiscară. averile. și Monas= 
tirile 9; Dar. acestă confiscaţiun e” fu anulată prin. 

tz Tirol Sta e 
, „nică uă „dată! delogite” “Monastiriloriă - „grecesci,;., dar, și 

 chiâr. Monastirile” romănesci, de subt' supremația ace). 
i „Ieri “Monastiti , grecescă pentru „anviptele, „ce se sădă 

în hrissovulă „tă Maţei Bsssaraba, aasite ete. etc.. |. 

- Dacă, e vorba de, hrisovulă Arnăutului „Arigorie; Ghi- 
ca allă douilea; apoi hrisovulă unui. 'assemenea, Domnă, 
noi îlă „negâmi, e câcă. unii Arnăutii ca „acela aputută . N 

să, desarmese pe.; siemele 'tatinâseă, ţârra, sp pustiede, 
30. robâscă; “Turcului, s5, storcă. cumi, n'a; ;stors'o nici 

. „unii. „Domni fanariotii, gar. ca săi, fostrăinese :pămân. 

tulă! n'a pututii.,, “Iar; de, facă, allusiune, acesti, „sânţi 
părinți la brisâvele - lui Ipsilanti, Murus. şi. Carageav 

“le. putemii răspunde cu-aetele în. mână că nică, chiar 
„acești sfruntați “fanarioți, trămiși, a “nvime, Spre; a dis- 

"truge! naţionalitate. sroniână, n'aă; „outesatii n nici vă da- 

stă să pronungie; acesti blestem: că călugării iese 
! "aii proprietâţi,. în “Pârra Romănâscă. te ae iri 

| ) ce felii ară, Patea minți poți Sfeuntaţi călugări şi tir 

    

x ,
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“hatigeriftali!datai.de icâtre Sultântiti Mahinud, aj 
începutulăc lunei + zil-hidje: annulă 1242;şi propri=: 
elâțile gretilorăii?li: Saă i vesistituuitiă ! ”eohformii le=: 
gilorii. celloră- vechi: De atunci încâai,: boiârii nu: 
Sesimai':. “lăssarăr de: iideea:de ai Gonfisca:: 'averile: 
bisericiloriii-g grecesci;. şi: cu 'tâte- că "poporul: Ro- 
mână şi Moldoveni. precumii si 'ceâ'mai mare par-! 
tediatre.: 'boidri! (trebuiă, So: măiturissiăni pentru. Ă 
on6rea lorii):: suni „de "opitiune +: 'contraiiă *) si 
privescil i:ca- urii păceafii; violarea: testamentelorii!. 
strămoșilor dări: totă se rafilă' însă'i uni: mare: 

pata 15 tego pe 5 <A se tai Citi aia IAA ei 
* nânr fagia; nâsiră'iceea ;ce ati: obrăsnicia a mhinţi 'câtră. 

străini?- Boiârii, mai vârtos din acesţă cpocă, eraii fâr- 

  

"ie Stricăți cal“să Be măi gândâscă” la assemenea trebi,: 
“Ea Darul ador! care a voită să scape “porta” ge 
îi Giecă: şi ide 'ciocoi, Şi. gâna Grecilorii * a fostă, î în pu- 
“tert, unui „firmană! alti Porții; udiţi” acâsta. voi cari 
"totu" “fiiocați' Brntaniile 2” Grigorie Vodă : Ghica și, 
A boiari + vai “onită “din ţerră, Suppuși fiind” unui fir- 
“inănte și ip aţi întorssă în țerză crăși în puterea, unui 
Ora diotătai ! iq Russia î în, nun 1828; : iși, boiâri, 
îvcari “i să "închină Ie fridanuri | ca''și Voi, a “priimită î în 
-“getuiche $ Şi! “frmanulti: pentru. înidrecrea ! Vostră în 6r. -- 

fă: ca şi:pe: "ecllu! pentru! ! gonirea vostiă, d su ai Nic ie 5 ) Nu Este îi nici vă vorbă: ast proprietată: în acolhii iha- 
“ “tigăritia Şi a „apoi işi! chir” dacă ao A coca, ce afirmi 
că d în, esto; NOE toti" ami “trăvoitte' pe “aceşti "călu- - 
"gări, CU “hatișoritrulă! “oră! 0 gât, să. le: dea: Sulta- | 
ionulii crdicii şi: “proprietâţi în: “ţerra ui, e. 5 

rare 

iq 

E; =) Boiârr se. „Poto»: dar Poporulă. românii esto” cu mepte: 
fință săi "cagă': Yre- -uă "dată î în acestă! irhpietate.
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numării, cari, de la prornuilgarea: noulăi. Regula: 
mentii,; “mail : încetatăi. ase: încerca: necontenitii; 
prin defferite.; :mijl6ce,: „ca! să puiă mâna. pe “pro=i 
prictâţile biscriciloră - grecesci! şi să le confisce, 
ca” cumii ar fi nisco“'avâră naţionale “alle Princi- 
patelorii 8 sai cellu: mai puginii” Să "tragă '; şi ei vă. 
parte din Veniturile acestori. averi. Este de pris- 
sOSsI a mia” descri” “ci: 'deamăniințuilii- îiicereârile:. 
făcute ' cu acestă” scopiis” fiinda- că puterniţulă “Im: Ma 
perii, | a 'căraiia „dreptule, d a găranială pată astă- di 
drepturile” Supphșiloră. şei Greci , „contra, irbitra 

pet 

  

i atei înc a, 
9, Ciae. ar mai putea. esplica. acesti. amalgam de, idei. 
ij atâtii de. „confusse ? Ce, felii! „Diceţi, că. „possedaţi, pro- 
“prictăţi în “Perra! “Roinănescă în. temeiulă Artnanuri-. 
“oră și ea „suppuși Otomani; și apoi “spuneţi” în “alto! 

“locuit ică aceste "propriâtâţi vi ar fi dată: “Parulă e ca 
protectorii - allă, ortodoesici şi iinvocaţi puterea con- 

„isulilorii rusesci la apărarea şi “administrarea :acestorii 
.proprietâţi,, Tur culă' și Muscalulă „pentru, voi este  toță, 

£ „ama, destulii “ numai să vă “dea „moșii în Pexra Romăn i 
adi i: 

că. „Cânaii vă vine. la socotelă, dieeți că sunteți sup- 
„puşi! Otomani, şi invoeaţi” rmanuri, Contia joizilori 

“ țârrei; cândii i vă vine la socot6lă; giceţi că. sunteţi, „sudiţi 
„Muscali, şi: iinvocaţii iueasuri “Gontra: legiloră: ferrel; și 
„boiârii: forrei safiațe în: biriişc,. gi crucea, ruseăcă, şi. | 

de taeei 

    

- îitindu a za ânele' anitădoua: ca “sale cnc țalata drd, 
tă, pentru: recunndaceroa; "ŞI ipplicarea ucasului, ; și pal- " 
ma; stângă - petru recunnâscereă, şii. appliearoă firma- 

ului | sit Îi inot i ie st aaa 
i - . : . ! v:



în, acestii “memorăndtim, | 
pu bn 1. Despre. replulă de; proprietate se de con= : - 

riului boiâriloră, cunnâsce îndestulii, atâtii demarşele. 

voesce, a da Principatelorii, . pentru ca să asăi- 

fiă-căruia,, pe basele” „unei. legislaţiuni, mai: com-, 
“plectă, credineiossuli ) poporii, Grecii, interessân- 
du- -se. cu. tota, dinadinşuții pentru viitorul, Mo- 

celle Wănţeiă, câtii şi petițiunile din urmă alle Pringi: 
„oră Stirbei. şi, Ghica (din. Moldova), cari S'aii dis- 
"„cutată în. „annulii trecutii înaintea înaltei Porții. 

Astă-Ai însă, e cândii . este., vorba: de; uă nouă or- 
'ganisaţiune,,. :ce, „puterniculă,, „Nostru . Imperatoră, 

“ gurese. fericirea „ori, şi drepturile parlioularie, alle 

nastiriloră şi "proprietâţilorii sâlle” din “Principate, 

dela cari trage singurulă cenulăi naţională ?, îndră- 
snesce a' 'suppune la buna şi înţelepta judecată 
i d, P., „prea. umilitele oservaţiuni ce se. coprindă 

sau 
"+ 

i ia ăi 

  

mina mg fr Di ;. tnbuțiune, alle 
„Națiunea: Grocâi. ca. Suppussă, prea puterni- . 

cutia” nostru "Trporălorii i; 'are idr eptulii':necontes- 
- tătii a" posseda propristăți “nemișcătre: în. „Prin-. 

1) Audiţi acesta bine aginți ai Țarului, — “Prea. puter- 
: niculii Imperători:: allă'. călugărilorii Greci: nu. este 
i""Parulă,: este: Sultanulii, 1 2it rtteee rte 

(mai: ăntâiiă „că. călugărulii: mare. şi: nu pote .ayea na- 
- iune; d6istulii,, „politeistulii călugărită,. nu are. patriă 
de câtă în ceri, nu âre naţiune de câtii ' pe “ Christi), . 

e 

= Singurul Genilă.. “națională allă călugăriloră Greci, 

- singurulă ! loră venită naţională: este munca, 'sudrea.- 
'plugarului: "Română | și !  tărrîmulii pe':câre! “li 'a-appă= 

- rată: ellă și 'străbunii. lui. cu, torente ;de. „sânge :contra 
Turcului și contra cellori. alţi străini! ci „lira
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cipatele Moldo- -rorăâne,: provincii. alle: Tmperialur.- 
Ottomanii;: prin “urmare... ea: are dreptulii: a pos-. 
-Beda nu numai ::Monastirile : Aşi “proprietăţile. ce, 
suntii alle, lori .din, vechime: în acestă țerră, dar 

Encă mai. pote. posseda. şi. averile. ce: va putea. să 
"şi dobindescă în, viitorii priu; “donaţiani sai cum-: 

„părători, -totii „cu. :acellași „titlu. cu' care -fiă-care' 
propietară ': indigenii possedă » proprietatea! sea; - 
Urmâsă-:din“ acesta că, de, Vreme” ce 'essistă ega- . 
litatea înaintea” dreptilăi, „trebuiă” să, : “câsiste 
ass ;emenea. ŞI, egalitatea: înaințea imposițiunilorii Şi 
a, „contribuțiunilorii. „indirecte; .. pentru. acestajii im- 
positele: ridicate, în annii trecuţi: asupra; 'proprie= 
tarilorii ! "Priiicipatelorii;;- “cumiii "sprei essemplu: în 
Valahia;. 6'le de fiă! care. fărraăii, clăcași peiitru 
moşiile, „locuite, . şi 5, "Iei la“ sută din venitul! mo-. 

“şiiloră nelocuite: «3 s ai, “plătită de câtre, Monasti= . 
zile, «grecesci. ca-şi de „câtre: cei: alți proprietari, 

„cu 'tâten:că. proprietăţile * eclisistice.- “aril: fi. „putută” 
„să invoce: privileşiulii: scutirei, : deicare” se: bucură 
aceste: “proprietăți: în totii: Imperiulii” Oitomanii. - 
D aca' 'asti- felii în. viitori ca şi întrecutii,. prin noua 
organisaţiune,,. se; vorii: „zidica' imposife generali, ” 
națiunea, greoă nu va: cere” nici, urii privilegiă. ge 

“scutire pentru: proprietâţile; s6ile.. Moldo- Române; . 
dar: cândii: va: lua: iparte: la sarcinile: cobtribațiu- 
nilorăi 'gonerale, cere 'a '8e' Diicuta” de: tâte- avan- 
tagiele' legiloră, £ fără, nici nă restricțiune! arbitra= 
riă, preoumă. ste. a aceea, prin care, „guvernul Va- 

> ii i „
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Iacăi-0: opreste de atăea. pădurile "după propie 
“âțile eclusiastice -. grecesci Di pe = cândii “cel al, 

proprietari: suntii „liberi a tăia! pe alle lori. + 

» Câte: se “coprinăăi în acesti: articol: Binau: allegâri 
i Qeşarte şi. despre. cari ami mai Vorbiti, este de p pris- 
i sosstă“ săile' mai comentesii. Ubservă numai, '&ncă uă 
dată. confundarea - călugăriloră. cu” naţiunca “grâcă în 
generalii! pe. care o numescă suppussă Sultanului. De- 
„Spre - pădurile, de :pe moșiile Monastirilorii, -disse în- 
„etinate, pe cari n'arii vvi.aceşti. călugări, să le lasse 
"nici în sârtea pădurilorii după inoşiile Monastiriloră: 
“:neînchinate, ami avea să: Qicemii multe, însă totii în 

“ defavârea allegăriloriă: loră.:: Din contră, “păduri sai 
„tăstii: multe dupe .aceste moșii, precumii; vomii vedea: 
„ral la:valla întruniă; :rapportii altă: Dlui Scarlață Qre- 
n țulescu ;, şi aceste . tăeri saă, urmaţă mai: vîrtossti- subt 

„uernrile, Ghicilori, prin iojellegeai, taite âin! cari 
Sail pricinuită ' -mati păgubi., Dar Ore înce „chipii ară 

"voi: acești” călugări, ! proprietatea Mobastiriloră. închi = 
natej: 6 Gia Cândăi'acesto! moşii ară! fi drăptă avere a 
f 'acelloră Sânte: Locuri: Uă pădute,. pote îi: privită ca 
;-rodulă: annualiă „allii unei proprietăţi de, care s'ar:pu- 
„tea „bucura, arendașiuli, saă propriptaruli. vremelnicii?.* 
“Ge. arii mai, găssi igumeniă. cari. arii . veni la „annulii, 

  

“daca cei de stă-timpă . ară! Vinde pădurile; seculario' 
“dăupă” aceste! proprietâţi? Pădurile singure” prin “tăcerea 
"loră”'arii ida uăi summă ce“ n'âr “putea! produce ! aren-i 

: tdarea: "pe! dece anni 'ai aceştorii moșii. ; Cine ;s'ar: cu- 
venii st, iea aceşti: banii igumenii + șaă sălugării, cari. 
„brăiră, „până annă; „igtimonii, şi călugării . „cară „trăpseiă: 
_&ștă-timpit; saă, igumenii şi călugării. cari! „voră trăi, 

peste” câţi. va anni? Ferico de 'boiârii « carii vorii fila pu | e ae. 

putere! pe” 'cândi' se va “face acestă” operaţiune! 

„ : Î
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| IL, „Despre, contocareă. Dioanăriloru. ; i sait 

in „Bt adevăratii că. Patriarhiile, stabile 
tele. şi: communitâţile : ; Grecilorii: ai. propietâţi; în. 
ambele: Principate; dar, “ fiindă, d'a, dreptulii . sup- 
pusse Î: P. şi nefiiindi “indigene, nai voce în, 

 “Divanuri., şi-în deliberaţiunile; 'nouei legislaţiuni 
“a Principatelori; acestii drepti îlă aă: numai iîn- 
„digenii., Şi:cu „tâte că „cleruli indigenii, adică Mi. 
tropolituliă,: Episcopii; ş și.. igumenii: . Monastiriloriă : 
„xomănesci aii şi ei: dreptulă” a! opina asupra'inte- 
reșselorii.: țârrei,: dar, călugării. |. Greci,  neatâr= 
;nândă de guvernulii. frrei d'a draptulii, n nai nici 
„unii „drepti . a lua; parte: la. aceste: deliberațiuni, | 
„Dică a; reclama. :Vre-uutii loci. Grec care ; în „comite- 
„tulă clerului indigenii: Noi: nu..voimi;să. înțele- 
„gemii; printr'acesta ca propietâţile: acestori călu= 
„gări să fiă. indipendente, de legile generale; şi.nu . 
pretindemi: ca „guvernulii:; Moldo-români, să:n'ai- ' 
-Dăasupra' călugărilorii greci,: statorniciți î în -Prin- 
„cipate, în'. casă: de: „desordină.. sai de, netudeplini= 
rea „datoriilorii: lori, acesași 'autoritate ce ai asu- 
pra. tutuloră, locuitorilor. acestori. ţârri' suppusse 
Î ;.Porţi;, noi „pretindeină... numai. ca totă “dauna 
cândiă- &nvernele. Yorii încuviinţa,. pentru; Monas= 
tirile indigene. cari sunt, averea lori „naţional; 
miscari va. “disposiţiuni ce: ă e oră „putea, p=- 

tiziloră grecesti prin forgiă,: cuniti s'a: încercatii | 
de mai multe. orl:a.0 face,: „pentru: « ca; "să. viole- 

- 

v



da i 

26 dreptulă de: propietate aa: Grecilâră; “drept, | 
totăii atâtă . de sacru: ca. şi ucella" allă” boiâriloră 
indigenii şi. 'allă particularilorii sirăini tări; ea sup- 

- "puşi di: Porţei,: ad: averi nemișcălăre! i în Princi= 
"pale: 9 iai ti td e aL i 

„II. Despre dispositiuntle: stancilor o Să 
ii pu ii ae 2: datorilorii..: : e, at a 

| '„Adessea'. ori boiârii, în petițiunile! loră con- 
: tă, naţiunei: : grecesti, aii: pretinsă: că testâmentele” 
proptietâţilorii ş şi alle Monastirilorii grecesci le obli- 
-gaii la '6re-cari bine-faceri câtre țeră, şi câră nu se, 
îndeplinesc nici .uă dată; 'ci- se: încercaii:! prin 
Acesti * blami: a" înnegri: clevulii greci “în “ochii 

- hitniei 'şi'a! sustrage! uă, parte: din": venitulii: pro- 
prietâţilora lui-:în. favorul: ţârrei,. “Niminea: ma: 

Ei “pretinsă. că disposiţiunile “testamentarie-'nu :tre= 
“buiă să se: observe! din “puntă . în: punti, câci: a= 
„cesta este: prineipinilă: cellii: respectati: baseă” in 

n contestabilă:; ia! tutuloră: religiinilorie. și a'tătulori” 
. -legilori: luraci ; i:dar.! pentru ca: să “încetese: ari 

” ce blamă, nu. este” de câtă numai: ună: mijlocii;; de 
a face adie ăisă se revagă' 'testarentelei 'de către 
uăi ! comrissitine ; :şi pentru ac6sta, commiunităţile 
„grecsti- voră fi: gata: a trămitte,:cândii: Ya! ol 

1 poza prorea 4 i [i ih 

3 Aci n” vemii 'ce „nai "aice de câtă: D-loră. “Avyramie 
00, -Cocorico, și, top! “Dahchiării : „din - “Turcia „suppuși 
- Ottomani, ! poftiţi dei cuinpăraţi moșii în! "Țâra: Ro- 
îi. mănescă: că: se vîndă forte ieftine astă- di; căci: 'călu= 
- „Bării Greci: v&irecunnoscă acesti drepti. i tat ri 

  

,



885 - 
- dona Î.: p, delegaţii. lori ca. să: presentesd” acte . 

le: fondatorilor; şi atunci: tâță “lumea: va : vedea 
nedreptatea : ce: boiârii' fâcii naţiuneii grecesc] stri= 
gândi mereil: că nu , obsercă - “disposfiunile “fondă- 

ae * toriloră )) : Dai Dai pitt e iti 
i T p. „Desire 'stirpirea 'abusurilorăi i. ” 

„NI mat rămâne! a: discuta” ună ! alti subi- 
ectăi seriosi, adică! defăimârile, - adessea: oră re 
petite . “de. câtre: boiâri, -. “asupră'- abuisurilorii ce ei. 
attribuiă . călugărilori ! Greci, “trămişi - În Princi: 
pate, cari, : gică : boiârii, cheltuesci, întruni chipii 
-nedemnii! veniturile Monastirilorite- Nu':p6t e tăgă 
dui 'cinc=va că e. cu: “neputinţă ca boiârii'să a 
bă mai: multă: “gel, pentru '+ Moriastirile: „grecesci . 

| de; câtă: proprietarii loriij:'e cari : 'suntă mai interes= 
rii pi at n er 

   

ia ip nule, 

  

ăi pa ți 
:1):Ce:'să& “răspundem “aci, că a “ăspunsă” "tagul E- 
v- fendi'în -loculă! nostru. “La “care” Monastire idissă: dal 
- chinătă, a'cârei: ruină 'se :mai ţine 'âncăi în picidre, s'a 
p„ împlinită vre-una, imăcară. din: „celle: legate; de: dona= 
tori?! Care „Monastire; dissă “închinată; ; „mai :.possedă 
jâneă unii, „singură. odorii etitoriees sei? Care greculeță 

“călugări, venită să ridice “decimele de mii „de; galbeni, 
„veniturile acestor „pidase. așegămintey” mai Şeie as= . 
tâ-gi. măcar! numele! cellorii ceai. aridicatii Și, aă 

. dotată 'aceste aședăminie ?:-— *Pentru'” ce nu aveţi cuz. 
Ez  ragialăi, mărșiavi călugări,; să. publicați. în: ţârră ace 
i ste „nerușinate „memoriuri, ce daţi Tureiloră?, Ori- câtă. 
“de apatică, este „națiunea Română dar, “totă cregă că 
Wară bate” și copii cu a petre, cândii ară „audi aceste po iz 

. 'sfruntăte minciuni. me | pe 
Ea i
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ați. şi .. mai. datori anu: îngădui de. bunii--voiă 
„cell. mai. micii; abusii; însă, adessea :ori: cândii ei 
ai: voiti.,să,. îndreptese, abusurile; şi+să» cheme pe 
vre=uniă - igumenii: de la, Monastirea. “unde era. 0-.. 
rînduită, ai întîmpinatăi resistenţă.. din partea gu 

_Vernului: $Errei,. care. Susţine pe. vinovaţi. "Asti 
felii. pentru ; ca să sa: pâtă stirpi, pe..:viitori cu 
desăvîrşire . abusurile, este. trebuinţă, de două lu- 
cruri: 1. 'Lotii- Vauna .cândii. proprietarii 'Monas- 
tirilorti. din. :Moldo-Romănia vorii:voi. să: cheme 
înapoi. pe: vre: ună. igumeni,. sâ nu. întîmpine:. nici 
uă : :resistență: din.:partea., guvernului; localii ; 2. 
De ;câte-ori,: pentru; îmbunătăţiri, -vorii-trămitte 
"câte unui. epitropil:. “generali la:  Monastirile + “oră, 
"guvernulii,. sălă' -recunnâscă: 'îutocmai., În: acestii 
chipi abusurile. se voră stirpi. cu desevirşire, T6. 

„te. communitâţile,. voră. arenda... „moșiile, loră. prin 
dicitaţiune, după ; sistema! adoptată spre. ainu.se 
-putea.: strecura. nică uă : înşelăciune. în paguba Mo- . 
nastiriloră ș dâr. 'guveinele Principateloriii- nu vori | 
putea să. "interviă” la licitaţiunile” 'moşiilorii gre-" 
cesci, “ci” 'se! Yori mărgini: a. supra= -vegheă, liber- | 
„fatea' şi buna! ordine, a licitaţiunilorii.« „ni - 

  

“ie e Din tă epocă Căimăcămică. lui Alsco. Vo- 

4 

dă, Ghica, cândă. Sai făcută cele mai. profunde 
- operaţiuni: acestei; cestiuini, n'amil: -pututii g găssi “cu 
tote. „stăruinţele ce: ami pussi, nimici mai multă 

de: "câţi “meimoriulă': de susii, "unii raportii, allii 
D- lui, Scarlat: Creţulescu Ministru de atunși allă 

N



Di Ghica! "Caimacamulii Principatului Valahia - 

337, 
Culteloriă; în care arrâtă” capului si statului abusurile 
în adevâră' de înfioratii. ce, sati commissii: în, a- 
cesti: Ministeriu, . demissiunea „sea, uă notă a sea. 
circulariă, „câtre: D-nii: commissari ai puterilorii 
garante ce.:se “afla, atunci în Bucuresci, şi unii - 
memoriiă .. allii sGiă.. totii câtre ; aceștia, pe cari le 
vomă: vedaa -în; capitululii unde. vomii vorbi „de 
“Monastirile. -române ; în generalii, două raporturi 
alle .D.: Bengescu pe. cară le. lăssâmi la: justa, 
appreciare, a, lectoriloriă, findă faptele destulii de. . 
recente ca contimporanii, să se pâtă .pronuncia, 
şi uă, resoluţiune escelentă, a Măriei scie .Prin- 
giului Caimacami în..caxe se „pâte citi: totii sis-, 
temulii - luată, de Măria. Sea spre a. păgi cu reli- 
giositate: vechia tradiţiune' a.. lui. „Gligore, Vodă, 
allă: 2-lea. Ghică, -a da. moşiile Monastirilorii dis- 
se închinate, propietate. în bună și. dreptă, „stăpâc, 
nire călugăriloră Greci. De. „aceste; din: urmă să 
ne. ocupâmii. aci.. pu pui aaa pia 

  

înăilținiei. sălle' Pringiului “Auessaindru' "Dimitrie 
:) 

ai oi as d-ail 

ar, Miisteriulă Culialoru iii a 

„Repportă “privitară. da, rind moșieloră 
„ Monastiriloră închinate. e : a: 

. pi li IEI 

„Sa. priimităi la: acesti Ministeri, pe. ln. 
gă adressa Onorab;: Seiretariatii. de: Statii. 21765, 
peliţiunea... ce aii dati: Înălţizaei- Vâstre mal mulți | 

| 22: /
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„dintre“ pioşii- igunieni 'ai “Monastirilorii închinate, 
prin “care : sănția : lori, pe: de:uă parte reclamă; 
“contra 'disposiţiunilorii Iuate' în: annulii 1851: “pri- 
vit6re; la, avendarea moșiiloră + prin” licitaţiune,: și: 
pe! ide. alta prețindă ca: codiţiunile arendârei sâ 
se facă de câtre 'sănția! lori! 'conforrai : ci” “spiri= 
tuliii. legilor. 'din . 4851: şi'cu otărirea. lată în 

- Ianuarie: 1853- de: câtre! Ohorbi Qonsiliii: 'admi= 
nistrativă 'eștraordinariti; 'şi încă :să le: fiă per- 
missii'a: publica” giliele de: Licitaţiune, fâră ca Mi- 
nisteriălu să ica Vre- uă! “parte activă într “acCsta; 

„la: care” petiţiune, “Înălţimea Vâșiră, a  bine- ati să 
paiă resoluţiunea,! următori 

| - „Departariieatiilă Culteloră - să ne  răpportese 
„firă întărgiere! intr "acesta. i zi i LE 

“În! conformitate cu acesti: "ordinul, liniste: | 
rii 'are' "org a sippiine Înâlţiza Vstre 0b= ae 
servaţiunile următâre:” Sci a Ra 

„Mai înainte de a se “pablica: arciidarea' priv 
Ticitaţiune a. moşiiloră Monastirilorii închinate, 
conformii, cu resoluțiunea ce, „Îuălţioiea, Vâstră abi-- 
ne-voitii a. pune pe taportulii Minister iului NQ. 1786. 
în coprindere că: Departamentul : 'vatpune, xîn- 
„darea arengiloră în . licitaţiune cu condiţiunele 
„de 'arendare . „obicinuite; “Şi, Ya. “formula „con- 

vtractelee, Sa “primită la“ acesti Departameatii 
„uă. âdressă! colectivă: din: partea; mai: multoră. i-- 
'gunisniiiaji. Monastiriloră: înckinate cu data din 10. 
lulie, prin. "care Încuniogeiințesă că, termenulă” a=: 

,
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rendârei tutulorii moşielorii monastiresci espiră la 
23 aprilie:-viitorii, şi, opin€să,, că dacă arendarea a= 
cestorii. moșii. -.s'ar;-face « îndinte ;dei. epoca; ordi= 
nariă, acesta ; ar, fi: nu numai; în interessuli case- 
loră monastiresci, ci, şi, întrailă arendașilorii cari. 

ară. dori: Să ȘI; facă “semănăturile .de: 'tâmnă. Prin 
"urmare, ceri. ca. ceai de a treea chemare la licitaţi- 

unile: acestori: moşii. să” fiă :ficsată,. cellii mai tăr- 
di la;tinele;lunei lui: Augustii, şi cu licitațiunea | 
sâ,.se. facă, în localul, Monastirei Sânţiloni A- 
postei dp at 3 rit ra it ti su noa 

„Cu. tâtă, dorinţa : cea avută Ministeriulă de 
a; 'se, învoi, Ja „cererea; pioşilotiă, igumeni. în, urma 
ori, assemehea, „circonstanţie păi ada dar. 

mare “Ia, Ticitaţiunile,. averiloră moastitescă, far 
pe. de, „alta, prevenindii printruă, cirgulariă.pe săn- 

'ţia torii, despre, resultată:,; și - înformânduii! în acel- 
IAŞI, „timpi: că; arendarea, . moşiilorii, se Ya face, cu 

diţiunile. „priblicate,, cari. ai. drepti, pasă „condițiu. 
nile.; „propusse, de,- cfitre - „pioşii,; igumeni respectivi 
"CU, occasiuneă.. arendârei, din:.4851.., sii, i : : 

an) “pi i 

sp Sănţia; lori, ai, râspiansti alacâstii „circulariă 
„că, fiindă. -Convinși, că; nu,se,va; face „acumi:, nică . -:- 
"uă: modificațiune, la formalitâţile, urmate la. aren- 
dârile de, Dini, Inainte; ceri, ca, „arendarea „moșii-- 

ode a e astazi 

2 1
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|  vechielorii” condițiuni lă- cari: se 'vorii adeoga 6re- 
cari. desluşiri! curate. şi precise, din cari ai 'adres- 
„sati: unii: modelii ce: și propunii a-lii imprima şi: 
a-l trămitte:: la : Ministeriti în: numâri de dou 

sute 'essemplarie pentru 'ca să se. publice. 
-. „Ca 'tâte: câ Ministeriulă, basându-se -pe lu- 

“orârilă. ofâciali:. de iai înainte, ar fi -pututi să 
nu deosehescă condiţiunile: acestoră. Monaștiri de 

„celle: făcute pentru. 'Monastirile. : neînchinate, dar 
- pentru: ca-să nu: mai':-lasse sănţiei loră pretesti 

de modificaţiuni, era” dispusă a da şusii-disse- 
„lori condițiuni țâtă: publicitatea cerută; “nsă în- 
tărgiându“ tirămitterea: menţionatelorii essemplarie, 
n'a! putut să iea nici uă; disposiţinne în ceeace 
privesce 'publicareă lori; cu t6te: acestea îndată 

ce! le a pfimitii. a! încunnosciințatii pe sănţii pă- 

rinţi-că,” luândă' în:  consideraţiiune' cererea. lorii, 
„ Ministeriulii, “ nu va: lipsi de a publica arendarea | 
" moşiiloră 'acestori stabilimente: după. condiţiunile 
espusse de sănţia lorii3! adeogendulise în acellași 

„timpi că! după: cumii: sânţia lori dorescii: obser 
varea ' 'acellorâși: "formalitâți cari s'a păgiti la 
arendareă moşiiloră” monagtirasci ' cu occasiunea 

. cellorii din urmă: licitaţiuni; 'assemeneă şi Minis- 
„teriulă” 'doreses : ca la licitațiunea. 'viitâriă. să, se 
pădescă: aceste “formalitâţi în ttă întregimea lori, 
fără cca mai mică “modificaţiune. p | 
Cu tâte, acestea pioşii igumeni, mai înain- 

tac” ai primi acesti! răspunsti, : care este” întru



aa 
tte: conformii cu cererea ce ai făcutii- câtre Mi- : 
nisteriii, s'aă - grăbită: pe deiuă parte ă;reclâma ..! 
Înălţimer-V6stre prin susii gissa petițiune, şipe | 
de alta,-prin; diferite ipetiţiuni, sait: cerutii de la | 
Ministeriii ..Gre-eari | condițiuni ce 'suntii huinu- 
mai afară din _regulele:. “pădite până acumii,; "dar 
"âncă şi deosibite de . cererea! de mai' în. ante; 
câci prin petiţiunea - 'Wănteii, ai: ceruții ca; pu=. 
blicarea: arendâriloră ,moşiilorii să + se. facă de- 
câtre”: Ministeriii, pe cândă în cea::după urmă 
cerii a li se. „permitte ca să ! "publice: ci! înşile:-a= 

- rendarea ; moşiiloiii, În 'celle după urmă, printr'uă 
altă: petițiune din.:4 alle” currentei subt No. 350, 
încunnosciințesă că după, orâinile . ce! aii, primitii. - 

de la. Ohiriahii, „loră,: „acâstă ; arendare. seva a- 
"mîna până la:a doua ordină..;.: - a a tut 

„Cătii pentru proboaițiunea ce- 'suntii căte-. 

va gille de'cândi ati făcută - pioşii igumeni ai Mo- 
nastirilori : închinate, ca să se; autorisese.. “publi 

_- carea gilleloră de licitaţiune,. fară. ca .acastii” Mi- 
nisteriă să iiea vre-uă “parte într; 'acdeta,, subt.pre= 
testii: că, ati ordine, de la. Chiriarhii lori, „resper- 
tivi,. Ministeriulă nu vede. într 'aobstă! “proposiţi». 

une..de câtii' scopuli de a pune ; proprietâţile..a= 

cestorii. aşedăminte, În rîndul proprietâţiloră- pris, 

vate, . „ceea-ce wa essistată nici uă. dată; şi: aan- 

nula! tâte drepturile de: supra- -veghere. ce. guver= 
nulii are asupra lori ca tntorii. naturalii;;: tintândt, 

astii- felă: a: întroduce pugină câte: “puginii, prin a as- 

7.
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semenea.: schimbâri, uă reformă contrariă: obice- 
iurilorii- și regulilorii: ce sai: Lpăgită, până acumii 
în: i țenă, i ele ii oua ee tai 

1 Pentru ceea .ce; să: attinge; de, amînarea li- 
citațiunilorii :; după :ordinile cei dci: sânţii: părinți 
căiaii priimiti de curâridii; acesta „rebuiă :să;':se 
considerese ca. uă lipsă totală de. 'suppunerea.-cc 

îi datoresă guvernului, işi ica 'unii act 'cu totuliii af. 
"fară din 'caliea sea. norinălă, 'avândi drepti scopii 
"a răsturna regulamentulii: statornicită de câtre gu- 

vernulă : 'ț&rrei;i câci - este; învederati “că pentru 
nisce : assemenea + măsuri. escepţioriale, : -Chiriarhii - 
Monastirilorii,: trebue, să.se dădressese.. da, drep- 
tul 'câtre” Pringiii. + iți te bitii cit EI 

i» InYocândi”! dreptul: de proprietate: “asupra | 
venituriloră şi a affaecrilorii i! Moiastiriloriă. ce:le 
suită Suppusşe, ci: dică “că totă: dăuna igumenii 

 trămişi idei'ilocurile': Chiriarhicesel,:- să "essersaţii 
“acesti: dreptii-: în totă libertatea; administri ândă şi. 

| arendândi: singuri'iei: moşiile; fâră: intervinţiinea | 
- cui-va;: “suppuindu-se cu'tâte'! acestea legilorii, du- 

pă' cumii : 0! „mărturisseseii. însuşi! ei: May! “adaogă 
căi “numai! de; câtii- vai: 'timpă s'a turburatiai” acestii 

| liniscitii cursii; 'că::se vede 6re-care întenţiuine de 
a: restrînge :: libera, admiistraţiune-“ ai: affaceriloră 

ăi monastiresci,i şi ună intervențiune activă: în esser- 
ciţiulii: dreptului. de proprietate; ali: „sânţiei! lori; 

ihtervenţiune;: contra câria,: “gică, “că ai protestatii 
la timpii, m mal ! ănt6iti pentru, ceea: ce:privesce f6r-
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ma icităţiunier, “făcută ăntâia” 'Gră la 1851. prin. 
„care. s'a. arendată: moșiile: după icererea 'locuri=.. 
loră! chiriarhicesci: şi care: s'a. reînnoită în '1854 
în 'tirăpă. de turburare,! după” espressiuinea' sănţiei 
loră, şi „în “urmă: pentru: ceea ce! privesce:.învo= 
elile cu țărranii „pentru priss6sse, învoeli pentru 

» cari Qieii- ei, că să :stăbilitii în legea Jocală din : 
1851 ca, chiriaşulti şi închirietorulit. să pi trat- 
„ta după VO e dir 

= i Astii-felii. „pioșii” igumeni. nu votii:să ică; în 
consideraţiune că; procedândi. la acestă arendare - 

eu moduli“ce "şi propună, reformâsă nui: nurhat 

- basele fondamentali: relătive la: vechia' admiuis- 
„traţiune a. acestori! stabilimente; “base despre: cari 

  

„esgistă , mulţime de luerâri “în dossierile: jespecti-. a 
- vey"dar! calcă Encă 'şi. ângageamentelă: cerai'lu:, 

ati: atâtăi - câtre: Ministeriii:; câti +şi:câtre Sânta. 

Mitropoliă,: cândă,: “după: approbaţiuhea- domnescă; 
“li, Sa încredinţatii administrarea” acestori stabi- 

lriveiite,. “angageamente: prin: cari 'se obligă a se Ş 

_suppune " legilorii, - vegulamentăloră şi, Gbiceiuri= 
"oră țârreă, și a le: observa. întocmai. 

FATE ,Suiită“în! 'dossiările. Ministeriului! iai. pul- 

+ aste oficiale şi. patru: licitaţiuini” cariinimiicescit . 

preterţiunile: petiţionariloră:: igumeni, "mai: ănteiit 

în ceeace :privesce; forima licităţiunilori, şitapoi 
în ceeâ: ce: :privesce icoidiţiunile de ratendare în. 

N. 

j 

     “ trecutil.:i Dita i Ra iti oi Pa tao, 

: »ohişD'aca: even a: tolerată date. uă: dată
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Gre=cari. neregularități, în. ceea. ce privesce adrai- 
nistraţiunea Monastiriloră închinate, d'aca na vo- 
itii sâ /şi esserse: dreptulii sâii “în. t6tă, întinderea 

„1ui, totă.-n'a: înceteti: Gnsă, de a păstra totii, 'da- 
una în-faptă..uă. supremaţiă asupra stabilimente- 

E lori: închinate. ...: a ii „i 
“Din totii. ce. urmesti. până aci se: vede: că 

E Ministeriuli doresee a' conserva  statu-guo în 'a- 
câstă cestiune conformii, cu gechile - obiceiuri, - 
până; cândă se va regula 'cu. desevirgire; dar pă- 

„ rinții: ecsarhi; intesă a! 'preface acesti; stalu=quo 
“prin: neîncetatele.Jorii proposiţiuni” cari. differă u- 
nele : de. altele, după cuimii se vede chiar. în cor= 
respondenţele lori cu chiriarhii. ii Br 

„Ministeriulii are “ondre a. suppune” aceste 
_"-observaţiuni! la: "ounnoscinţa : Înălţimei-Vostre,; con- 

„formii.. cu. înalta resolnţiune citâtă: mai: susă, ru- 
IE gându-vă:. să. bine-voiţi; -a da ordină de. „urmare, - 

po i d, Ti, 

Copiii după. rapportulii onorabilului “diinisteriă 
all Cultelorii. cu, No.. 2856 din'6 septembre 1857, 

"câtre Prințiulă Caimacânnii.: dai 
d E îi 

- ii Pi. 

„Ministeriuli,, avându. în. vedere, disposiţiu-. 
Sa nilo, şi:: obiceiurile. „observate. în' trecutii, în. pri- 

--vinţa!, arendârei. nioşiilorit Mănastiresci, a sup- 
pussii'. Înălţitmei- V 6stre, “la 8 :lunis: trecută, prin 

 rapportulă. No.. 1786;-că termenulii. arendărei a- 
„„cestoră moşii" espiră” la: aprilie viitoră 1858, şi 
„a! cerută înaltă. approbațiune: ca. să se. arendese
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din? noii: prin. licitaţiune;- pe! termenii.» de 5: anni, 
termeni: approbatii. prin -înalta: 'resoluţiuine a Înăl- . 
ţimei- -Vâstre. ce s'a:communicatii cu. adressa :0-..: 
norab. Seeretariatii allă statului „N No. 1921. din 15. 
Iunie, ii c Da. 

„Pe: cândii Ministeriulă se. > pregătia 2 publi: 
ca după cuviință arendarea,. prin licitaţiune 'ă mo=: 
şiilorii. acestoră stabilimente, a v&dutii, .po.ne a- 
șceptate,: în: No, 44.-alli.: 'diurnalului -Anungiăto- 
rulii “Română, cu :data' din. 29 Iunie! trecută, uă. 
publicaţiune a piossului -igumenii: allij: Monasti- 
rei : Văcăreșci, prin''care annungiă: arendarea prin 
licitâţiune a. moșiilor monastiresci închinate . la 
St. Mormântă, . ficsândii ! dillele de licitaţiune: şi 
otărîndiă, de loaală: „pentru acesta, :oancellaria E. ă 
pitropiei....-i te eat 
i -„Ministeriulii, + y veganăă că. ună “așsemenea. 

 actă din Partea'sănţiei selle:.este. contra. reguli: | 
“lori şi „obiceiurilor : urmate în privința „cellori= - 
alte: arenduiri, (căci. publicaţiunea, acâsta. sai fă 

: cutii. totii-d'auna 'de câtre. Ministeriii,). s'a grăbitii, E 

pe de. uă ipaite::a, comininica isusii dissului igu= - 
menii prin ordinea No:. 2078. înalta + 'resoluțiune 
ce Înălţimea-V6stă a bine-voităi, să puiă, asupra 
rapportului:; Ministeriuluy privitorii a modul. CR 
arendare. allă: moşiilorii, - și-pe.de altă parte-ă'i | 
commuriica mai: ăntâiă. că. acestă înaltă; resoluți= i 

une,. conformii cu: "regulile, în, vigore,. trebuiă, să 
-se. „respecte “întocmai; şi: „apoi, că. „inigiaţiva, luată:



6 
“de sănţia. gcă; prin ahnogiulii dati, nu “est. con= 
- formă; nică: eu; regulile ! essistinţe, nici. cu' anga- 
-geamentulii: înscrissă.. co -sănţia. sea a: .depuşsă . 

la: acestă“ Ministerii/cu- daia. din 24 mui 1856, 
„care. angageamentii . coprinde între” alte obligaţi-: i 

"uni: şi pe :acca: de-a se“suppuiie regulilor: âce- 
stui : Princijată, şii a-le: observa, cu': serupulosită- 
te. şi: fără, „teal mai; - mică;i.abătere: În. urmârea 
acestora” s'a învitată Sănţia! sea ca,; fâră, întărgiere' 
să: facă, odificaţiuiiile: trebuiici6sse' printruă no-: 
ut; :publicaţiune,; în: care Să 'annungie că: arcuida- 
.r6a' „moșşiilorii:; monustiresci :alle St. Xlormentii tre= 
baiă: să se'.facă în:: acellaşii- vitimpil ! cu aiicellorii 
âlte. mâşii alle» Mohastitilorii; închinate; fără să. 

- ficsese, itermenulii- nici :săv.otărască locul; ur= 
imândă ca “acestea să se: publice. de însuşi. Mini= 
steriulii -printranii :anrnongiă:” spseială: îutocrai du- 

| păr prescrierea regulilorii întriacesta. Cu: tăte: aa | 
", cesteă,'sănţiă” sea prin; ;rapportuliăi No':989, ;dizi 
“23ilulie, trecuti: dreptăiă &spinsi lă. citata ordi- 
măi dice că.vede.cii'iiirare cuinii-că i publicăţi= 
unea ceia: făcuti:îu:: privinţa: “arendârei încşiilori 
monâstiresci făchinăte'. la. St; Mormânti,! este: con: 
siderată * ca mă abatere. de la leşile- 4Brrei şi! că . 
prin: “mrmâre. sta: ;ereduti datorii: a: vapporta” ;des- 
pre “ac6staă:! scaunului. : chiriarhicescă/' „prin „rEs= 

- punsulit” căruia. fiindă: *autorisatii- se:. grăbesce' a 
--Suppluie: :la cuinoscinţa! iMinisteriulii : că în -nică 

vă: parteia; Isgilorii- îni vigoră: iu: “se. „ordonărca, 

9



Sar. 
“Monastirile închinate St. * Mormâutii;. sa se'sup- 
pie la. tormalitâți”. speciali în “privința” "areniz: 
dârei .:moşiilorii lori; sait :a: opri: pre! :Monastiii 
de ale 'arenda “în: tâtă;: libertatea; e cumii ai drepti! 
toți: cei "alţi “proprietari ao. face ;i:că : inter: 

„_xwenirile. ce;-: pentru primă Stă,” a voită. guvernulii 
să: întreducă. în: 'anuulu 1851; la 'areudarea" mo=. 
“şiilori "Monastiriloră :grecescă, ai fosti supriniate 
dneăi de atunci. prinț unii irade: Imperială; şi că 

| prin: “urinare” n'aă' putută dobindi: „putere! de: “lege 
«i, ată pentru ce; „adaogă isănţia sea: căi 

pote; 'înţellege 'împutarea“ cc. i :se face'ică: nesoio- 
tesce legile;. câci esserssândii dreptul dei propri=: 

-etatg. în: numele scaunului :Patriarcatului Ietusa= | 
limului; prin arendarea moşiilorii monastiresci! al 
Je: sântului, Mormântii;. nu':face'“altiă: de “câtă să. 
"şi împlinescă datoriile, fiindă bine iconvinsii :că-- 

i „chiar. conduita sea''uu' “pote: “fi "contrariă legiloră, 
- cu-tâte. că “Ministeriuli “a ;credută “că 'trebuiă sâi 

- . adducă- ăminte,, prin. susii :dissă "'ordină, : promis- 

  

siuheăi- sea :în isârisst:- făcută pe basele ltgilorii 
 țârrei!. pe: sari ctoță- dauna” le a: respectatii - şi: lea 

obserțată. Pe' lângă acestea':Sănţia 'sâa crede că 
resolaţiunca” dată de Inâlţiniea- Vostră ! la 'men=2 . 
ționata - -ordină privesce' pe "moșiile::mmonâstiresci 
alle: ferrei, cari după: lege: 'suntii în attribuţiunile - 
acestui 'Ministeriăi:; în sfirșitul: piossulii! igumenii : 
termină dlicândiii tă! dă curând a fostii înformati, *” . 
de. „Chiriarhulă : sGui: ică: asupra: "cestiuiei ! arcnqâ- |
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rei moşiilorii monastiresci. alle Sântului Mormânti, 
“augustulii guvernii Imperială a: „Communicatii no- 
ui: instrucțiuni Inălţimei-V 6stre; rugândii-. pe Mi- 
nisteriii ; ja suppune acâsta, la, cunnostinţa i]. V: 

„şi: a cere antorisaţiunea trebuinci6să într 'acâsta, - 
iii. Pe lângă. acesta sănția sea figuresă, sub=. 
scrissii,. împreună. cu: mai mulţi igumeni' ai. Mo- 
nastirilorii închinate, pe uă hărtie adressată câtre a= - 
cesti Ministeriii la: 4 alle curente sub N. 333 după 

„_Gumii se arrtă, prin:rapportulă N. '2817 „Suppussii 
 Înălțimer-V 6stre, ş şi prin care 'Mârtie acei igumenii 
încunnosciințâsă că după; ordinile 'ce ai priimită 
dela. Chiriarhii lori, arendarea “moşiiloră estea- 
“mînată; gi. nu se va face; de. câtă după, uă nouă 
ordină. ce. vori primi. din parte-le... ai 
Da „Câtii, pentru  pretențiunea emissă,; de: stnția, 

sea că. nici întruă „parte a legiloră în vigore; nu : 
_este ordonati ca, : : Monastirile închinate la Sântulă . 
Mormâatiă: să: se i;suppuiă la niscari-va - formali- 
tâţi speciali, pentru, arendarea,. „Dioşiiloră lori, sai 

„dea fi oprite: a; le:-arenda în tâtă libertalea, . 
după; cumii - ori- ce, propietarii - are: drepiuli a.0 

„face, Ministeriulă mu pote vedea în acestă. pre= 
tențiune.'de: câtăr scopulit de-a pune proprietâţile . 

- acestori stabilimente în.. rînduli proprietâţilorii 
private, 'ceea ce n'a. essistatii nici. Nă, dată, și de 

„a; desființa, 'orl-ce - drepturi . de . 'supra-veghere alle 
"guvernului ;: asupră-le:. „ca“ tutorulti; iloră. naturală; | 
căutândii să; introducă; puginii: câte: “pucinii, prin 

,



pa aa9 
assemenea sohitmbâri,/ uă: "pittâcere: conirariă i rez: 
gulilorii: şi „obiceintilorii păstrate” pâuă acumă în 
(eră, II De a atat 

' „Pentru: ceeace: se atinge de: amiaza Ji 
citaţiunei, conformii ordiniloră ce” 'diciii că ai pri: 
mitii de :curendi, acesta trebuiă să fia conside- 
vală ca uă lipsă totală ide suppunere: "câtre. guvernii 
şi ca unii 'ce “annormalii; avendii 'd6 scopi'a ni 
mici regulele statornicite de. guvernul. iţârrei; 
pentru-că în câsii -de nisce asserienăa măsuri 
escepţionale, “Ohiriarbir Monastirilori; trebuiă. ne * 
apărată să se 'adressâse 'la Pringiii sai“la Mi-. 
nisteriii, cumiă a făcnb6 de câte ori interessurile 
acestorii Monastiri ai reclamatii îmbunătăţire's sai. - 

e : imi a ni proteoţiune: aie, 

„Ministeriulă: vede cu! mirată: că Snţia sea 
“j60ă unii îndouitii “rolă: cândă” ca: epitiopii all - 
- Monaştirilorii închinate la Sântulii Mormânt, po 

tiționândii şi 'reclamândă ne încetatii: la Înălțimea 
Vâstră, de cândă: Sa otă râtă Ticitaţiunea moșiilorii 

"-monastiresci;!" cândi ca igumeni: unindu-se cu 

csi. alți igumenă al Monastirilorii ne. închinate la 

Sântulii Mormântii, -peutru ca: să se subscrie hâr- 
tii adressate câtre Ministeriii' prin cari: 'se. arrete 
tă: nesuppuiierea: sea “câtre. guvernă. - i ati 

ă „Sănţia- sea a fostii recunnoscutii ca: epitropăi 

supra- veghetorii.. ali. Monastirilorii: închinate:'Îa - 
Sântulii Mormânti. prin offigiulit- Înălţimei Vâstre 

-No.: 484 : din 27 Noembre 1856, nu pentru” ca să
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deviă 'sefulii”, „partitului şi. să escite, pe cei. alţii i, 
gumeni. la desordini şi. la. nesuppuneri ; câtre: gu-, 
vera,” ci ca să supra-veghese intereșsele Mo- 
nastiriloră. „închinate la Sântuli Mormântii cari. 
ai igumenii lori. legitimi pentru adminiștrațiunea 
averilor lori, conformii , cu, convențiunile şi;.re- 

-gulile - observate din, „vechime;, „câci, se: 'esplică- în. 
menţionatuli, oftigiă.:că. numirea, sănţieă : s€lle pen: 
tru, „Supră-vegherea. interesselori. aceștorii -Monas-. 
tiri. nu „pote. să „adducă nici; unii ingonvenientii 
pe; câtă, vreme, fiă-care | „din; elle; ya: vea igume- 
nulă „sâă.. legitimă; conformi. „convenţiuniloră- și 
regulilorii: observate, „din, vechime; pentru adminis: 

_ trarea,; acestoriă. averi. „i. pi ri itee hi ri, 
„Ministeriulă Sar - feri 'pâte a întra, în. alte: 

amănunturi „spre, a, demonstra șcă; „uă, /asseme- 
nea. Epitropiă, este, tolerată, nuzai în: ţărra n6s- 

. tră, şi cândă: isa . attacă stabilirăentile; moniasti- 
Ş .resci, | convenţiunile: şi: regulile, celle; vechi, Su 

vernulii. are  dreptulă ao. desfiinţa; „dar: vădendii, 
„după, antecedentele. Epitropiei, actuale;, că ;ea pi-. - 
_Beasă ași approptia visce,. drepturi . ce nu: sunt . 

| accordate pin offigiuiii Înălţimej- Vâșire, “nici prin 
"convenţiunile,; statornicite, într "acest a, Şi că, ea se. 
„Încăpăţinsă a. crede că. va putea „astii- felii para= 
lisa . :supra=vegherea., guvernului ţ&rrei,: Ministeri- 
ulii. „erede.de; datoria, „Sea 'cea;, niaj, imperidssă. a 
supune: e paepeett da-i cunnosoința.; nălţinet
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Mormântii, ati fostă: totii-dPauna. administrate după, 
legile. țerrei, şi: totii-dauna.'de câtre igumeni le= 

gitimi. veniți» dela : Monastirile Sânteloră :Locuri: 
şi întăriţi “de: uvernii; pentru-că Epitropia actuală 
însărcinată: cu supra-veghere:: acestori: Monastiri, 
cade: într uă mare: errâre” crâdâidăr câ” 'este per- 
missii a se crea: într uă- autoritate! “affară din at 

- tribuţiunile : s6lle: :şi a. nesocotir:dreptulă. de 've= 
'ghere: şi :;de::supra- -veghere : ce guvernulă! are:asu- 
pa administraţiiner! acestorii :averi: +monastirăsci; 

i, Stabilimehtele,! convenţiunile ; işi: “obiceiurile 
la cari suntă suppusse din; x6ihime: sântile: lo 
„casuri,- trebuiă'să: fiă observate întocmai: 'de: câ- 
tre prea, : :piossulii! cpitropii; arendareâ; moşiilorii 
trebuiă: să se, facă, prin. licitaţiune': după cumii sa 
făcutii. în: celle. “două. licităţiuni precedente, . şi ad- 
ministraţiunea:. „acestori: 'Monaştiri să: continnese 
conformă regulilorii essistinte: alle: țârrei! i: i 

„Ca. igumenii legitimi. alli : Monastir; Vă= 
căresci, precumii::şi ca epitiopii pentru suprâ:vă- - 
“gherea' cellurii alto! Moriastisi închinate: la Sân=. 

tulii: Mormântii, 'Sânţia” sea e; datori. â se :con- 
forma întocmai: cu “disposiţiuinile luate" de “guver- 
nulii: -țârrei,. șia: nu mai totii. pretesta că. tre- 
buiă':să: vapporlese: scaunului 'chiriarhicescii. casă 
cară. autorisaţiune;: icâcă cu vă: 'assemenea! tactică 

adoptată; 1de săiţia'sea, care caută pe. de uă! parte 
ase desface: de : autoritatea: cu: 'care 'Pliă::înves-. 

„tesce: titlul de:igumenit: -şi de“; epitropii, pe: cândă.
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pe: de; altă “arte: se pune: într'uă, 'Catigoriă in-. 
feridriă 'titluriloră, selle ce pârtă: cu atâta îngâm-: 
fare,:sănţia' sea voesce să ascungă: Subt acestă 
mască nesuppuherea sea câtre guvernii.::.. . i: 

' „Ministeriulii. are ondre. a suppune acestea la: 
cunnoscința Inilţimet-V 6stre, n ri ugându-vă să bine- 
voiţi: a da. ordine de 'urmaret-: ;.... 

„ La acesti” rapporti sa pusst: de câtre, Cai 
macamulit Alecu Vodă Ghica, după. cumi: se con | 
stată din : adressa Secretariatului câtre. Departa- 
mentulii.:.Cultelori ; No. 9943 dela. 8 Octombre, 
resoluțiunea următâriă: i, i 

»Era de. prissossii ca Departamentul să ne 
- „espuiă---tâte + aceste. res6ne. pentruca să: com- 
„bată :răspunsurile: părintelui! “Cyril, care. nu este 

| în atare a discuta asupra legilorii ț&rrei pe cari nule 
„cunâsce;. se respunde dar. departamentul că pu- 
„blicaţiunea: prin. care'se: annunşiă arendarea, ni 
„se'pâte face de câtă de'câtre Departamenti,. nici 

| plicitaţiunea. nu se:pâte împlini fâră assistența 
„sea; :câtii . pentru. reclamaţia ce face numituli,. 
„împreună Şi, cu. alți igurâni ai. Monastiriloră “în- 

| nchinate, ca 'cumii 's'ar' vedea constrinsă să pri- 
„pIescă nisce - condițiuni făcute; de câtre Depar- 
„tamentii, potă să aibă resonii asupra acestui punti; - 
„însă nu fondânduse .pe ordinile ce. dici; că ai 
„primiti dela -  Chiriarhi,, fiindii-că. aceste ordine 

. „nu suntă trecute prin : formele .recunnoscute de: 
„Buvernii, ci fondându-se: pe: aceea; că igumenii
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»Monastirilorii, fiindă,. după legi, singurii represen-. 
»tanţi ai. propiețâţilorii monastiresci; şi ne fiindii pu- .. - - 
mmniţi  igumeni,de, câtre epguvernii,, aii totii . Arep» 
„tulă,să,: -arendese ei înşile moşiele xespective, şi să. 
„facă „condițiuni „pe, basele ;legilorii ; speciale :ce “ 
„privescă , Ja, datoriile ; Și iînvoelile, reciproce, între | 

id    
    

a
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9 tac a ip dea fa 

ii, | “if Susa ali 
      he ai 

E Big 

iai Î stiui știa , 

zi isiur du ijot.* 
iai „Ami „isprășită, cu Rezulameațulii pi: intrâmi . . . 
întruă;. fagiă ; „nQu€ -a., „jacestel sceștiuni.„Nu.. este 
nici de cumil- de,,părerea. n6stră, șă, „intrâmi;. în 

îi 

ocol, SU, dela, 30. Juli:1956 „acestei, cesti- 

dee 

- presehțail singuri. terra, în „afară, si, „cărmuiaii . 
selle, din între er, n n'ati avuţi „grijă; să, trămittă, si 
pe, nimini,. „lângă conferinţe” care, să, „cate. ada. 
destuşiri,, măcarii, în „parte, ;representanţiloră, pute- 
siloră,.ce: ne, erai, fâră „contestare, amice; şi: aşa 
“plenipotintele ; Rușsiei 'D., conte, Chisilefi;, și, aa 
yutii, „edtele libere, „A jcoruna, însuși fapta, sea, |; Do 

urii Plenipotintele „Rusiei, avendii, în;porto: “foliulă | 
a6ă, momoriele călugărilorii.. Greci: şi 'allă fostului a 
representantă., ali Priueipatului,, Aristarhi,: Mea: 
moriulă prin Care. pVădurămii „cu ; câtă curagiă, cu 
ce încredințare, şi eu, ee asșigurangiă, se. espune 
că essistă. în legile ferrei vă lege 'fondamen= 

a. 
Li 

| conșiderațiuni; |, asupra. posiţiunei, cea făcută pro= .
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tălă* pi câiiă! se r&cunnbses!! şi se; Tcdastat dia 
. patra parte: a: Romănici” este" propietate” absolută 
d''acestorii icâţii va” Călugări. reci, -Dilui Conte 
"Chissileff i! a” fostă: forte lesne; £ profităndui” 'de! a- 
“cestă” tăcere'icsiniinală a boiârilorii,i Ordoiiată bâte 
Şi) corivenită între! 'dinşii ! şi între! atella! "Ge a “des= 
pudtii statulă: Românii după Gin Vegurăriu” Ga 
mărturissito chiar. el ca să le îndecescă venitu- 
rile; între. dînşii şi acela -cure “i. a decoratii pe 

- toţi dela micii până la mare; . 'i a fostă lesne gică 
să “lasa 2pe! colegii! Sâi, 'aibici! “al. “dOstril; să cadă 
în“'erkGrea; în! care iai: “Găgutii. ?: Tată: “coprindeieă 
acestui: capitol! din” ptotocolulii XIII: * ci 
azi 5D. Plenipotintele Bussiei “Ohiamă” bagata, 

de! sms” â 'conferinţei' asupră” ăonfiictului ce es- 
| psistă: în Principate, dă atingătoriă. de” nioşiile Mo + 
pnastiriloră: închinate!” După lcerestără, cdiferinţa 

“potăragte' că: spre ia:'da: uă deslegate'” “Gcitabilă Ia” 
| 4 prigonirea, 'ce 'Essistă în: acestă sibiectii între gu- 
„Vernele Principătălotu- Şi ler ali grecâsei, ipârțile 
[iitțressante vor fi: învitate. a 'se! “înțelege” îatre 

"-selle':prin te ună conipromissii; Ta întimjlare câiidă 
pelle': :nu? se: vor „putea! înțelege . în” “teimenii 
ună! anni, 'se' va otări : prin: “arbitri Îitimplân- 
du-se unsă! că nici arbitrii” “matii isbiuti "a “ge în: 

- „fellegă; :voiă: alJege: uiti supr arbitru; dacă asse- 
menea. nu Sarii putea îuvoi “peiittutallegerea' a 
gcestul, “supr arbiteaii Î alea: Portă! atunci: se va 
Cinci voal pi Tone di „olizol. «i ir aa tn) 

o . . , Cu EI . - .
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: stițelleze, 'că puterile garante; spre act: nunii:« 
i Negreşitii că guvernulii *Romăniel 0! să se 

eta. înţellege!'cu călugării! "Grecii; atâtă de ea 
“pănă sprijiniți, prin urmare'“are': să! viă la! arbi- 
trii, cari, aă'să isbutescă , Şi “mai puginii; prin ur- 

mare 0. să venimi la subr? arbitru, despre, alle- 
gerea . căruia mo'-să “ne iputemii tuţeilege; prin 
urmare: $. P. iprin” “înţellegere“ cu nu: sciii 'cine“0 - 
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spiratii fiă-căre „igumenii,-. sai, “după, mat a multa . tel? île ai di) 
saii mai pugina “privegherg. ce Esscrsau guyer= 

ca 540, , mele. după timpă. asupra. pisericii, La, „rebuin= . li Cot 
tele statului erai „impusse, fără Osebire, şi unele-. al altele." 1) „Biju DD pri ii 442 pet 

şi a „e ilztot Pinăulo iisteotan_ „De la. 1826, tricoacă, uă proteoțiune. sirăină a pati TU) i ditittla UL du E ajjut tată Monastizilori, închinate, ja,se  subiraze d din. 
i 5 Oli 9 a teii . actiunea Tegir. țârrei, Mel i iii iiolib Lg uitai anii ine 

- n, „oki, successulii ce,.de la acea eppcă cub i: Mo.” ilie ART A „ Ginunatii, nesuppunere a „igumenilorii. 6 Greci: « către Du 
, statii: guy erhn]u țerrei,, sibi, generaluli, Sigileţ, 
a pututii spera; se vede, că ei ori, conșimți. de . 
pună, voi „8, e înt6ree Ie alinia Iara; Aceca  Înisenineasă. „pote: „presonța, $,.6 6 alti, articolului . 
7 şi articolile, 424, şi 363 “din,  Reeţlamentulă 
Oreanicil intr” unt dimpi când, pe. „daltă” parte. 
givginulii neogia, cu. aședămintele din aLurcia-—. 
disse. Chirtarnii — pentru, regulate ea. elor at 
tinse de acelie disposiţii alle. legii. . 

pFiă- ori şi cumii, „penru pregătire a "eaiurăi - 
cară urmă ză '16 Tegulese, cetereluli d) Chissilet'o Dr: Lol zu He Băzuns iri us EA God Gus li
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doă :focădnroa * inel. cota iisătiăt; “conpussă 'de 

"Mitropolitulă,i. 'de Miuisrulă Cultelorii,: de'4 alţi 

Doiâri;: “de Areclesiastici! "Români, ' şi de 4! delegaţi 

ai celloră principale chiriarchii: din 'Purcia 5. Înăin 

| tea constituirii acestei Commissii eusă, elliî însărcină 

e "Domni Mavios" şi “Stibeiii: (la urmă Principe) 

“a! 's6: tiițellege, ! îi + coliferinţe! prelinăinarii, cu 'cel 

Ai delegaţi, în privința indatoririlori ce trebuea | 

nastirilorii închinate. 

să'se' aşede,. prin. “l&giuirea proiectată asupraă MO- 
sta ja 

si Contetiuţa' “priicipale avu, pci, în, Stai 

s “așteptată, refusară. totuhi 
Fer [Ei 

„Processulii” “verbală altă, a conferinţe, . 
ei DP e me pati i it 

iilau'ș şi acelle' “alle : altoră. "conferinţe; care, ai 

“mat urmatii: între cei 4: dălezaţi atât cu mai sus 

numitele “perne; s câtă, şi în 20. uniti urmă- 

torii, cu Consiliul “administrătivă. întregii DR stati | 
Ă catre zip las ee 

. în dossiere ” „ca să ateste! inselența pretențiilor 

acellori “delegaţi. - ARE 
„! 

n ii “iu 

„În. urma. acestei” nereușit, Adunarea „gene- 

E Al. în. Sessituinea din: 1933- 34 s'a vădută dar silită . 

a “legiui numai asupra, Monastirilorii“ ue ; nchi- 

nate, reservândii în art. "14 ali. legibirei "di a= 
[DO SCI A 

„cea “sesshine, “Pentru organisația! “Monastiviloril, 
egulateai 'cellorii închinate, “uă, cestie' desehissă. 

i ci Di sii 

1) Dossari mare, fila, 401... can jar 
_*) Acelaşi, „dossariiă „la. 149= 120; 6), „Acelaşi, dosar 

iii 
“Bla 133- 18: 39. ete; (4: bella dossatiu ăla 182-478. 

  

,



  

| 3 îi | 

„iti Adressele: Adunârit ehire Domni: rugătâre 
„ca Băi, mijlocescă, nu „se; scie ,; unde, i:pentru 
“restaurarea ţ6rrei..în .. ; dreptul; el, asupra :Mo- .. - 
mastirilori.. rebelle, „repetate, în. -sessiunile::anni- 

„oră ;1887,,1838,;:1839,. işi. 1847;;5,. dovedesciă , 
nesuiferința de câtre țeră a (unei; »nedreptâţi. ce - 
ise;„făcea ide: ună. jnemică ascunsi: dară, puter- 
nic: „ti Da Ă ay rii i =] d zi hi ij: of ju dit 

i fa ti» Diutre încercârile . făcute de. guvernulă,. “$6re 
“ei, „ca' să mulţumâscă, acelle; dorinţe; alle; Aduz: | 
nârir, nu se vede altă, de; câtă ;duoă. note; des; 
tulă de,.. palide,; alle, Principelui, Ghica, din cart 
una din: “2 Dulliă 1838 );.către ;consoluță 'Rugsesciă - 
de,. aici; şi cca-altă din. 15 „Noembre; 1839,câtre D.' 
Butenieff, attunci ambnssadorii ;Russescii la: Con- . . 
standinopole, 5); pe a tii El ta oa ura ti Da 

ii : „Esperienţa.: făcută. în :acestii. chipă; a, dove- 
“dit: țârrei. că:rpână la; ;circonstanțe;; ;maj: „favora- 

- bile; j:ori-ce „altă ' încercarei. „dea regula ;:cestia 
într'uniă chipiă.; definitivă. va: fi ,Qadarnică, „de-a. 

„ceia nici, se ci să mai, if făcută alta: Divanulă 

pa aa tit Pai ip ai EI iai, io 
1. Acziloș dossară, fila. 214 220. 229. 249. = Se ha “i 

  

- 2), Dosariu. cellă mare „Ale, 223 (2). fila 228... n pi 
„Noi n'amă putută' avea: acelle „acte, de şi sună. iu ! 

fi erâră” olticiali, Ne. amă adressată penttu acestă 'sâr. 
sita. atâtă! a” 'fostulă! Ministru' allă: Calieloră''D, Ni 
. culese: câtă şi. la cellă- actualii -D. Bellu, dar nu nea 

permissil să foiletâmă dossierile' dcătal câstiuăi (Aur) 

7
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'acoperireaiiunuit dsficitii :îns6nânaiii -îo-'finangele 
| “stătului, +“: reservândii iegularea':: Adfinitivă “ta 
- -cestieăreeeer a cereâfii!-a” face" 'nssi'rde dreptul ce 
„air esşenisatii “izuvoinele de” mal! înăiniteți la! căsuii 

Analoge;!impuindii ! 'esupră atăcellorii: moaustiri '6on-. 
"tribățiunt” aniuăle:), ări via ob etnia 
3930 „Acelle legiuiii nui! ăvatăi mieială aplicate; 
” Şi luciu demnă: de băgare de. s6mă, nu se-igă- 

seăcei nicăirir:urme *de5vyrecuăj orare, CaTE-să ar-. 

“rate cetiputâretra: fostib/acâea: care” tă uiimicităi 62 
„. fectulti caeeaturii egiuiri, Ale: opii "dau Aita 

îi:9. uGruvernulă 5 actuali ! a? tatii 'supră -şiiită 
o applică hegiirite- ii anni 4 851i'$i118550 : 'cez 

"radu! acelloriinaşaqăininte” îrăpliniraie în:icăs 

tur! ahnuâlez:a! areragiulii ide: dațorie câtiăoțer- 
ră, care. se urcă la ciffra de apprâpe: *16,565,062, 

ptectumit și ră stinizăei Ideicicca 2;925,062; [ce da- 
*... torâsă pentru” tiiniul “oiirreabtii Ella întitipiuă în: ă 

: săîntracăgtă, : 'pedicio"'pătcară sub- serhnătuli so 

- cotegee + Căi rin hestol tinuipuli! ii esspune iuni 
Da illi5/ Atestia suită Îucrârilg? price” urmate 

- îl ăccsti "câstiuit.- iDib” nbesteaj negociajeă:: cu 
chiriarchii, merită a, attrage--mâi multă băgare 

„. de s&mă, .fiihdtoăea”â: fosii-uă greşdlă însemina: 
„tă: uă negligențiă, u) iod tere, di păitea g gu- | 

“Vernului, (â. “it epitet rănită, în” 'cestiuni. d&a- 
- csta ati aaa „ phiazoah di ari di SID “de li : 

- CES di ură, „ni, SUFSrniă; nf lipendinte, și, fideli 
Ei pl, 

Ta TI Iara IT TI RLIan “bou ni 

ueelli Pisfeu tii, io firiiialic) îi a bezizano 

    

  

    iz iba polite 

- E De ARE: 

Dă 
i)



  

=
 

Dia „069 a. 

| interesului țâerir, “ară, gi. teziterat, rii nu, arii fi 
negociatii. Da a a SR 

si În. virtulca aiitoiiomiei torii, reauinoscută Şi. 
garantată “de, „ultimilă periodă allă, Art: 22:şia 

“lniat. d all Art: 23 allui tratiatului din Paris din. 
*u-.Martie-1856,, Și de Art: II. all, Convenţiei 

| din 1/9 - Aupustii 1858, acestă. cestie. nu. se p6- 
te regula: de câtii- de câtre țerră,: prin “legiuire; . 

A “In „protocâlele. conferințelorii din Paris din 
'annulă 1858, asti-felu. cumii s'a publicatii de jur- - 
nale; 'se. vede, că, în. şedinţa :din 18/5: Tulii pro-: 
tocolulă. „XII, iS'arii fi'luată, uă decisiune cars arii : 
fi. uă violare a. dreptului : nostru : de aătonomiă 

.consaerătii, “chiarii prin. Convenţiune, care. „Tesum-. 
mă tote ; decisiunile. acelloră „conferinţe în: pri- 

vinţa ; mâstiă;, Sa pretinaii de unii că, dacă, vă 
E autentică, versiunea, „prctoedlelorii.. cea publica- 

 dezisiunda' de. care este voiba ne- -ară. lua, : 
- dncpiriai de a legifera în 'cestiunea;::Monastiiri- Ra 
dorii închinate: :Părerea. sub-semnatului. „este 6asă .. 
că, din actele acellori:. conferinţe,: Convenţiunea ' 
“singură, face lege”. pentru noi; și: că, , Convenţiu- 

. nea nefăcândii... nici 'uă reservă,;. câșe să. se, reffe - 
„Te, măcarii. implioitii,- la vre- -uă assemenea “deci- 
siune, şi -acâsta. find, în. contra dicere, cu- dinsa, - 
ea (decisiunea) a remassii desființată. | 

„Rămâne, „Garii acuimii; „ca; în, virtutea aut0-— 

vomiel n$stre recunoscută. să fucemii. „legiuireă, 
Pa Aa N DI RI Ea DO | i o 24: r-
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“pe care “ferra a: certati în dada aoface în curşii 
de:26 annii... ... e m, 
i "„Basele pe'cari trebue să fa aseara le- 

„giuirea “asupră acesti: cesții ară. trebui : să [iă:.: 
„1. Identitate de -regimii în administrarea 

“Monastirilorii închinate şi ne. închinate, în, câtă 
„nu este - regulat alt- felii - prin vre- unii act cti- 

a toricescii în: vigbre. pat 
DR :3 Cea. mai: mare. parte a. dociimeiitelorii, Mo- 

- nastiriloră închinate, ş ș'aii 'sustrassii din cunnos- . 
-cinţa. lumii; printr 'acâsta ! s'a " causati- pagubă nu--: 
mai: țârrii: aşegămintele din “Turcia, 'disse, chiri- 

arehii, nu ati nevoe de: documente ca: să-și mai 
"apeie: dreptul de supremăţie. asupra, Monastiri-. 

| „lori. din țerră, celloră - închinate, acestii . „drepti, a 
Se dindă acumii consfinţită: prin pr escripție;. "statuli 

: 6nsă, nu pote. cunnâsue marginile, acellei - 'supre- 
maţii pentru . fiă-care Monastire, : -şi leguițorulii 

| este . nevoită, pentru: astă 'dată,: a. “generalisa a- 
.. supra tutulurii, "cea ce „găsesee dispusi pentru: m. 

ele," -? i ia SR . 

"Din! puginele acte cari: ai pututii: G. esga- 
minat de. sub: semnatulă pă ceiă-ce. se” pote” in- 
duce acumii 'ca: constituindă, i in genere; diferenţia | 

. între Monastirile” închinate: “şi cele : de e: minate, 
cate: Dea E 

„Li Că igunacnii cellorii. Vântâiă- “urinâsăi a 
. DV Dosar mare ul” 194, 195, 196,7 7; 201, 203, 

206 şi 209, i DR aa 

re



  

fi reccommanăăţi de aşeţimintele căroră, suntu tn 
“chinate.: „se i, ii a bir ciipri eri , 

»2 Că, după ce să indestilăă. trebuinţele 
întreţinerii şi. administrării lorii; acellea'alle. Cul. 

„tului, acellea.- alle - bine-facerilorii 11— la: cale. se! 
v6gu mai. “tote .că. ai fostă 'îndatorate —pris= 

" sossulii,! 'cândi: mâl rămâne, urmegă a: se trămit-" 
"te ca uni ajjutorii, agogămintelor, cărora ai fosti 
închinate, II DD RELE 

'„Pe aceste: prineipitii - sub- sămnatulă ial 
cătuită ună proectii de: leginire, asupra “Monasii 
riloră, închinate, “pe care Pa: commubicată 'confra- 
telui: s6ii “din Moldova âncă: din-23 “Maiti trecută, 

Acel proectii; 'ellă, a fostii: condussii a-l modi= . 
„fica: după uni “studii mai. toaturii ali: ;cestiunii 
“în: intervalulii. „de: attuner: până: acumii, şi ca:să li - 
“puje! în! rapportă cu opiniune ce- şi a, fotmati: mai 

la urmă asupra principiilorii pe':care “ari trebui. 
să fă! aşedată administrarea . averilori,: “care : se 
poti numi de: mână, . morlă în. genere, opiniune, . 

pe “care el. Sper ă că în':curândii! va fi: autori- 

- sată a suppune: acellei 'Onor: Commisiuni. : isca e 
'„Acella-şi ; proectii!; modificati. ca. mai . susă 

“se. alătură pe lângă acâsta drepti, conclusiune a» 
opiniunei. selle. i. af i, 

- 4 „i IEI “i - Pa a ta cotă 
aie „ Proeeti „de; Tegiuir e; ai 

   

    

a E icate ca a dai 
Art pi Averea, nemişcătăre ea: Monastirilorii. .



, , 
a 

: închinate, va, fi administrată de Ministăr iulă Culte- 

lori după: moduli statuati pentru “Mohastirile ne 
închinate. ra, 

“sant: IL. Toti venitul aceliei :averi + va. În 
| iza. în „casa: “Ministeriului, unde” va. forma” fonduri 

N osebite, pe ..s€ma fie ;cărnia aşegămentii, din Tur- 

_cia,. „căruia vorii îi închinate! Monastirile, de. la”. 

alle. cărora, averi. va. fi venitulă..; NEI 

. „Din fă-care. din aceste fonduri se votăiu: 

.. treţine., Monastirile închinate, oră respesctivi po 

"tri vit trebuinţelorii. fie. căria.. Dia 

ati Din: prissossulă,, 'rămassil. pe: 'sâmă fiă-căruia 

„tona, se: 'vorii lua în. „casa * Centrală: unde - 

va: forma, ună; singură fondi 'cu celle- I- alte 'sum- 

„me ce intră în'acea :cassă;. i va fi. „consacrătă 

la reparăţii ; «şi îmbunătăţiri alle: Monastirilorii res- 
pective ; şi alle acareturilorii, lori; &rii cea.din urmă 

Ey AR va remănta pe sema așegăminteloră din stă. 

iniitate ca. ună, ajjutorii. atit N 

„Art IL. „Numirea, jeuineviloră adellorăi Ao- 

nastini se va face: de. „câtre ; Domni. după reccom- 

'mandarea făcută, prin: Ministrul, “Caltelorii, de : 

câtre aședământuli;; e căruia - “Monastirea va â În 
chinată.&.: mite ri ti Sc 

Do Art: IV. Afară din m diaporiţilei de n mai isus, 

„Monastirle închinate: și ne închinate, “şi averile | 
“lori, voră fi suppusse! la acelaşi re gimă, fâră cea 

„mai mică osebire.£ i 

Bă Bi n ași primii atestă: proeetă de: lege. alla | 
.. 

,



  

  

„378. 
| p. lut: Cost: Creţulescu, de şi) admit şi me voi 
escii cu tâte celle alte” lucrări alle: sellg; Legea. N 
ce' propune acestă bărbat! este: fârte complicată. EI 
şi pote -da -uceasiuni la felurimi de:: 'abusuri! Noii 
arrătta - „mai 'la valle “părerea -mea.ji. ini ei 

„ Rogii pe “cititori 'să observe bine - câtiii i de _ 
mare : lucru ! este” mă greşală,: uă. rea. - Voinţă “ sai: 

uă meînţellegere a unui Ministru Și "câte relle p6-: 

te să tragă. după dinsa.., Acesta o gică muai:'cu: 

-B6mă pentru aceia 'ceine "califică de. esclussivisci 

şi. de 6meni cari credemi:: că, numai noi soimi! - 
să ne iubimi, patria... “ Observe cine "va':voi câtă 

” differinţă. este “între: principiile, înţeliegere a şi pa-. 

ga autonomiei” ţ6rrei: în lucrările D-lui. Const, 
Orejilescu“ ca Ministru, şi: între: uerârile D-lui: 
Ion Ghica ; câtă; dcosibire! este: în” deslușirea: ce: 
face! D. Oreţulâseii protocolui XIII, între -princi-” 
piulii ce: pune. respectabilulii- cetăţeanii:, Îa cesti=:.. 

uni de acestă natură unii guvernii, îndipeni- i 
dinte. şi: fideli interessurilorii fâvrei, arii 

| fi legiferatii! car nu'ar fi negociatii, şiîn- » 

„tre lucrârile: D- lui-:l6n-. Ghica deprins a servi 
străinului şi interessuriloră! 'străine. în cuisti de 10 

anni! ca persână : politică: în disponsibilitate. giica 
psi de: Samos: Nu roiă. 'să. despicii mai iile 

acestă: cestitine! pentru:că faptulă “ellă de: sine 

vorbesc” şi esplică! „mai multi. de. câtii ori= care. 

elocinţă.. Iri i ape “i IE . 

D Ii" l6n: Ghica "Bdelă trodițuniloră îi inci z



; rente. numelui: de Gică: a. da. “pământul romă-!.. 
„nescii. 'călugăritorii.: Greci, consimte pe tăcute. la. 

" pretenţiunile.. acestori. călugări;- admite pe tăcu-, 
„te sistemul ; ;russescii: în acestă. cesţiune;; reccun-, 
"nâsce, fâră .murmură “măcarii, juridicţiunea Porţei | 

„peste pers, Romănâscă; se, închină înaintea. a-  . 
„cellui iradâ(!), invocatii în memoriile călugărilor: 

. Greci: şi applică ad. literam- disposiţiunile proto-.. 
„colului XIII. mi ia 

a-i În: timpulte, Minisieriului D- lui In. “Ghica, 
după unii ordiriti altă guvernulă turcescii din Con- 
stantinopole,” emanată . fâră. îndoială de la. Lega- 
-ţiunea -Muscălescă;: după uă depeşă- din Constan- -. 

„ finopole, sa convocatit îndată cu cea mai mare grăbi: : 
re; uă commissiune mitstă: commissiunea prescrissă- 
în. protocolulii. XIII allă conferințelorii. Acestă COM- 

„missiune, micstă compussă de: călugări ; ; chemaţi 
“chiar. de: guvernulă. Romăniei,: de Guvernul. D- “lui: 
IOn-: „Ghica, spre. a legifera. împreună cu. Românii 
în iPerra;Romănescă, ar: fi avutii : consecințele 
celle. „mai: grave daca provedinţa mar fi veniti la. 
timpi :să, curme; guvernarea; 'beiulut. de. “Samos. 

„Guvernulii dela: 28, Mai stavili acestă. cala- 
-mitaie, şi: 'rapportulă. D- lu. C. A: Rosetti Minis- 

truli, „Cultelorii, câtre: Domnitori, prin care, cere - 
. 'eu.i alte, cuvinte, Să. se «ridice ;acâstă. responsa=. 
"bilitate,, a. se, chema.: străinii, de câtre: Români. ca 
să .legiferese în trebile Românilor, de d'asupra 

. „Ministeriului, BO şi. se rămâe; numai asupra Mem-



  

  

d 
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brilorii acelei, Commisaiuni. şi a. “aceluia. că a. 

numit”; este . unii -actiă: moderatii, :dar care trădâ 
pe omulit care a pussii :capitalulă sâii:de suferin- - 
„e: pentru “autonomia; patriei s€lle;: - ii, 

+'Prebuiă să mărturiss€scii, şi . tocmai. ca să 
arrâttii. ci câtă: împargialitate. trattesii acâstă ces», 

tiune, trebuiă Sa mărturissescii gicii că şi guvernuliă. 
Epureanu urmândii liniei: trasse de D. Rosetti a: 
scăţată ţerta şi autonomia «i: din. cursele- cei: 
întinsesse. D-lă I6n, Ghica; n, 

..Bubt . guvernulii. Epureanului, Românii nu: 

-, miţi membrii în acestă commissiune micstă, ÎŞI. 

- dai : demissiunea unulă câte unulii. spre a nu-se: 
| putea . începe; lucrarea; să ..ramplasesă, întra-.: 
“ dinsti: a lene demissionații cu' alți Români pro=.. 

nungiați contra: acestei-urmâri a. D- ui I6n Ghica, 
„cari nu ; primescă, acestia se' ramplasseasă “ prin: 

alţii, până cândi “să se. împlinescă,. termenulii de; 
uni anni: prescrissii în. protocolii pentru Tuerâri-" 

„le compromissului fâră să, se închee nici. unii pro=: 

'- dessii-verhbalii în -care să îgurese: călugării Greci 
ca, legiuitor: în: “Romănia; prin care să se. rec-. 

“- cunnâscăi călugării: Greci proprietari. în: Romania. 
"— Annulii .preserissii: a'espiratii” şi. călugării. Greci - 

"au. fostii nevoiți să se. tragă: jprotestândii înfari- Să 

aţi. câtre 'toți:p atronii lori. e te m. 
+: Înţellegi” acumă, : aiotualule, şefii all. cabi-.. 

setului: românii,: ăntâiule: Ministru, D- lei Barbu: 

„Catargiu, ce-ai făcutii, şi ce- faci cu. rebfinţarea :



876 

acestei: commissiuni miste subt guvernulii D-iâile' 
în! “temeiulii: altui : ordină prâspătiă .venitii. toti ide. 
ia: Stambulii: şi. emauatii totii ::de' la “Legaţiunea, -. 

„ Muscălâscă? Înţellegi: ceai făcută: numindă : în: 

acâsță commissiune. Gmeni cari :.nu scimii până 
la: ce „punti aravea 'ouragiulă: sâ și. dea 'demis- 
siunea':spre:a înipedica lucrările acestei! “comenis=- 

- sicni, şi 6ncă şi chiar pe :acella,: care a fostii mal - 
râă . comprometată,. ca: Ministru, în acestă. icesti- 

une naţională? 'Înţellegi ce ai: făcutii, D-le Ca-: 
targiu,.:dândi, acellui-: fostii Ministru mai compro-.. 

. metată: de câtii: toţi . Romănii în acâstă „cestiurie, . 
- dânduti intr'uă mână acâstă commissiune şi în cea al-: 
, , tă arhiva Statului, arhiva statulii: care n'are: 'încă 

| nici unu: catalogi: de documentele * ce.:. conţine?: 
„Înţeleg: 'ce ai: făcutii :numindu  acâstă: comimissi= . 
"une miestă ; şi: 'seriindă- comunităţiloră: grecesci din. | 

Se “Turcia. sâ”şi: trămittă! delegaţi spie: a; "şi lua.. locii, - 
de: legitiitori i in. “Capitala: Romăniei - contra :: 'autoa. 

„nomiei țârrei,- contra. art:::2-lea alli Convenţiunei, - 
contra votului: unanimii! alt Camerei! “dati, chiar 
eri. ca, “acestă cestiune să se olărască.' numai în: 
“Terra; Romănăscă;: iși numai “de; 'câlre: Români? 

| Daca nu: înţellegi -nici acesta. D-le “Catargiu, d'a- 
„ca. nu înţelegi: că.. trebuiă . să: desfiinţegi; acestă | 
n commissiune-.âncă până;:să, nu se- constitue; 6n-: 

că până; să uu; închee:; cellă ; ăntâiă, procesii- -ver- . 
hală: allă 's6ă, atunci:! [hegireşitii.că na: înţelegi: . | 

. a 
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nică. ceea-ce a fostii dăpabilă “să tnţcilegă D.E- 
purânu. DOI II 
Si . | IN R Pa | a 

„o. . gs u . i Ea Aa . vo 
. ii 

"Am văgutăi timpul, motivele; ideea şi fn 
ta! clădirei _atâtorii * Monastiri în țErrile - nâstre;. | 
Ami văgutii cumii Grecii, mai cu/sâmă de 
la perderea' Imperiului Roinanii din Bisanţia, Sai. 
cercatii să: grecâscă Şi statulu. românii de dincâci E 
de: Dunăre, și 'cumi: ai voitii săli “sărăcescă . 
sustrăgândii, în numele religiei şi subt pretestuli * 
puritâţii-. cultului, uă parte - din” averile - statului 

românii 'spre 'a "şi-o împărți între: comunităţile 
lorii din Turcia;  ,: Da 

"Ami: vădutii- în- ce chipă, Matei “Bassarabă 
şi alţi: “Domni ' pămănteni: împreună, “cu Mitropoli- 
ţii fârrei şi cu sobârele!. române şi Obşteştile'A- - 
dunâri. 'aă: pussii "de mai multe -ori termine! aces- - 

toră âbusari, aui 'desrobită Monastirile” nâstră, disse 
închinâte, * şi ai Juaţă tâte, măsurile: prin legiuiti - 
şi anateme “că! să “nu s6' “mai „repete: 'acâstă ca- „ 
lamitate, naţională. Di tau 

: Ami. vădută : “chiar! cum "Patriarhul Grecu 
| Paitenie: a încuviinţată : și “a. întărită: cele: stipu=. 

late: de „Matei .. Bassaraba,. puindă - anatemuli: Sâ. 

şi all sinodului :sci. asupra . acellora! ce, se voră 

cerca să smintescă,: celle: otărîte de Matei, Da 

| Anii vădută euinii”+Gligore Vodă: "Ghica:



Iles, proitândti. de: slăbiciunea. în. care. adăus- - 
_ sesse tată-săii George. Ghica I, ţerra, condiţiu=.. - 

- ne'cu care i. se dasse: de câtre, Visirulii Chiu- 

pruliulii pe rînd» Domniile Moldovei Şi a 'Pârrei 
" Romănescă,: cumii: acesti: Gligore Ghica; nesoco- 
tindă: legiuirile Domnilorii și anatemele. Mitropo- 
liţilorii, și. alle Patriarhilorii aii întorsii călugărilorii ' 
Greci cu prissossă. aceste Monastii, m mai adeog6ndă: 

- Monastiri făcute şi dotate de alţi pioși Români înainte 
“ dedinsulij preoumii Vidantia din „Moldova, mergând 

şi chiar. pănă a gice, . „precumii. se vede în lri- 
sovulă s6u. ce?lă' trecemii între piessele, justifica» 

 tive. că, acestă sântă Monastire cu -tâte moşiile 
- şi-acareturile,. ei, să fii proprietate vecîncă, a că- 

| lugăriloaă Greci. Amiă vădută cumi, „călugărit 
„Greci invâcă şi vinii, cu acestă hrissovă în mână să 
reclame dreptuli - de, „proprietate. asupra... tutuloră 
Monastiriloriă disse închinate - “Şi asupra averiloră ” 
mişeătore şi ne mişcătâre alle” acestori: Monastiri; 

Amă „VEdutii „cumii . după reforma. Mayro= . 

“coidaţilorii, după stricarea soborului românii, băii 
| Faănarioţi : : Ipsilanţii, Mnius, Caragea ș şi alţii, Sai 
“silită să perpetue' acestă calamitate, ba. &ncă, pro- 
fitându de effemerile lorii cărmuiri, amii vădutii cumi . 
aii pussii mână sacrilegiă smulgândii Mouastiri neîn-, 
„chinate până la dinşii, gidite de Domnii cei vechi ai 

- ț6rrei şi. dotatei.din averile: statului români, ca. 
„să le: închine 'ei, Veneticii,, după modulii: lui Gli- 
gore:: Vodă. hip LI. "compatrioțilorii Jorăă. de po: la
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întimplatit cu Comana și ăltele;.. - i. ț 

„879: 
communitaţile grecesci din "p area - precumii « Ba a | 

Amă., văgutii Ensă cumii şi “chiar aceşti. i bet, | 
străini de :ţerră, au respectată ; legaturile etitori-, lori şi hris6vele - Domniloră cari aii aridicatit Şi. 
ai dotatii „aceste. Monastir, neîncuviințândă,, a..se: 
trămitte călugărilorii . Greci, de câtii : numai pris- 

- sossulii ceva. rămănea pe fiă-care anni din ve- 
. niturile fiă-carii Monastiri . închinate. după ce mai 
ăntâiii sari, împlini. tote, celle „coprinse, în .lega- 
turi: și hris6ve... .. De i 

Amă vEgutii cumii „călugări Greci ai  ad- 
dussăi smintelă clerului românii, "cumi ati. furată 
t6te od6rele . celle pregidse, dăruite, după. vremi 
de câtre” Domni şi de..câtre . avuţii țârrei.: pe' la 

- fiă-care din aceste Monastiri; Se E - 

| "Ami văgută cumii, ; revoluţiunea izurito-... 
rului "Tudori, pe lângă, întârcerea „Dombilori Ro- 
mâni,. pe lângă. u6na Grevilorii din. „ţerră, a des-. 

„robitii din: noi. şi „aceste Monastiri;. - 

Ami! vădutii cumă. Porta, „Ottomană a. -ibez 
rată şi, ea: unii. firmanii, întăritoră „celloră, făcute 

de Domnu 'Tudorii, şi cumii, „Grigore Vodă: Ghi- 
ca,: venită, ca Domni, pământeni, ă plătită tâte 

“datoriile.: ce făcusse „statulă în. mâna:  boiârilorii 

ca să, plătâscă. invasiunea, turecscă. spre: năbuşi- | 
-rea, revoluţiunei, „de la 1821, cu - veniturile. tutu- 

lori. Monastiriloriă închinate. Şi» ne, nchinate; fâră | 

nici uă escepţiune ;
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| Ah: vădutii:“ cuinii: după: acesta! “Russia, 
profitând de slăbiciuntai :Porţei ! după. resbellulii 

"dela. 1826, â făicuto Să 'liberese uni. firmaniă spre 
- întârcerea. acestori: “Monastiri: la sârta” ice. le oifă- 

cusse “Gligore Vodă Ghicăi II-lea. și beii Fana- 
| roți cei după reforma.  Mayrocordațilorii; î 

Ami vădutii. cumii : unii greculeţii. muscălitii 
„Sa trămissă de către! călugirii Greci, după acesta, 
Si sprijinită: 'de''Pureia'" şi 06 Russia, ca să preşeadă 

: Divanul: boiâriloră: la: operareâ; acestei întârcery 
a Monastirilorii, şi. în ce. chipă. anatoraoa acellori 
boiâri, câtre Domni arâttă' trista, stare . Şi 'ruina= 

rea  dompleită” a: aceştorii, nenozocite' Monaşiiri; | 
“Ami: vădutii' în'.ce. chipăi guvernul, provi- 

DR allă' Musealilorii în țerră, a încurageatii' pe. 
călugării, Greci. la „pretenţiuni ce. nu avussesseră 

"Biel uă dată” până atunci; ; și "cuniii i ai “ttrebiin- 

aci parte din Romănia. lăssând-t să “profite de 
tâte! beneficiele- ce Regulamențulă da propieta 

ilor i ia “generală, “despuindii 'statulii : 'de celle - 
o 

nai” “înseianate, venituri “alle! scle; .î. “i: 
| "Ami văduti î în ce "chip Aleca. Vodă Ghica, 
fidelă: tradiţiuoiloră lăsate de “Gligore': „Ghica' 
II-1sa.: a” "lăssată ' să "se attace: 'autonimia.. țerrei, 

“tronului Romăniei şi scaiinulii Arhicpiscopală, allă.: 
fErrei cu: "veccuniGscerea' acelei! Epitropii' de că: 

E apa
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lugări. Greci . “pe! “care; “Chispilefr: nu; cutegasse, so. 
înfiinţese ; Ta pat 

Ami. vădută | cumii Vodă, Bibescu; antetul 
Domni: allessii; allă' ţârrer dela - Constantin Brân- 

"coveanu Și până la: dînsulă;; împingendii comple= “ 
'senţa sea 'până la estremitate,.. şi; tărîndu-se îna= 
intea. : Legaţiunei russescă din. , Constantinopole şi. 
înaintea "consulului Museală' din: :Bucuresci,; cer= 
şea pe. s6ma. astatului ' Românii, iiă părticică: din. 

„aceste: venituri! “alle Monastiriloriă . închinate de= 
venite -acumii immense în puterea Regulamentulni 

j Organică.. Ami : “veti. Gnsă .cumi Bibescu, 'pe 
lângă: tâte- păccatele scile, a desfiinţat acea Epi- 

| tropiă,; isvorulă: principală allii. r&ului,: reecunnos- . 
cută. și: împuternicită, de Alecu ; iVodă: Ghicaj,, *: 

Ami vEdută :cumii: Ştirbeiii,. care. 'se mulţu= | = 

missc, nu 'sciii: cumii- şi. pentru ce, âncă dela cea 

Măntâiu ivire a ! acestei. : cestiuni, subf. fagia ! cei 

o făcusse Regulamentul Organicii, - să iea:pe: 

- s6ma statului. din: „veniturile: „acestori „Monastiri E 
numai a, patra: ; parte: Pl ami: vădită cumii cu 

„- t6tă posiţiunea. sea. „cea “umilă, ca: Gospodarii! e- 

„şitii din călcarea : cea: mai: flagrantă; ce; s'a făcutii 

: autonomiei. ţârrei, . din!  gissulii: “senetii,: de. “Balta- 
Liinană; Pl ami vădutii cumă, îndată, ce, Sa 
pussii -pe: trânulă fârrei, a: luati uă; atitudine .. 

_mai demnă 'şi asprijinitiă,. ideea. sa “cell: Pagină, 

primitivă, . cu multă. : vigdre; Dea pi 

Ami veguiii. cumi „Alecu „Vodă Giica,.. ve- -. 

d
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- it ca Caimacaniii :(Locoţiitorii de Domni), Sa 
grăbită dela. celă d'ăntâii annii all -stăpănirei lut 
să! se! întârcă la tradi iţiunile: selle;, să reînfiinţese 

- acea nenorocită &pitropiă;; şi sâi 'așede eara scaunulii . 
între” tronulii României şi între scaunul Arhie- 
piscopalii 'allă fErrel;.! i ci ie a 

“ Ami: vădută şi ! 'vomii. mai vedea, cândii'y voii | 

vorbi.; 'despre;: : Monastitile-: : Romănescă - în genere, 

“cuinii» D. Scarlatii + Creţulescu -nepriimindii a se 
"face complice” unorii: assemenea violâri -alle -au= | 
“tonomiei terei, şi rissipiri: alle “venituriloră .Sta- 
 talui, Sa 'trassii i din: Ministeriti : publicână tote, 
abusurile ce-a: “descoperiti; EREI taia i 

Ami vădută. cumii: 'respeciabililuli, cetăeană 
E Const A. Creţulescu 'a -sciută! “profita de art. II 

- din” Convenţiune : spre . a'tarrătta, nevalabilitatea 
“peotocolului “XIII, : puindii: ateștă cestiuine: pe.a- 

„* “dev&tatuli: terinaui : de pe “care. ercdemii că nu va 
maj! putea nimini: 80 depărtese,  . ea 

> Amii vădutii 'cumii sub, guvernulăi Ion Ghică, 
făclii și acesta, tradiţiunilorii: Ghiciloră în acâstă 
“cesiune, ga: desgropatii protocolulii. XIII, şi. sa 
invitatii «călugări: Greci “de pe la communitâţile 

“din “Turcia a întocmi! € commissiunea Spre a face Com- 
promissulii. „prescrissti "după. dorința generalului 
“Chissilefi; ŞI. negreșitii. că: d'aca: acesti: guvernii. . 
„mai ţinea și nu: venea îndată. D-lă Cons. A. Ro-. 
“setti- la : Ministeriulă, 'Cultelorii - în::guvernulă lui. 
Nicolae Golescu ca” să. „Paialisese! agestă luorare 

po .. .
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şi să cera prin. râpportulii: seti la:.Domnii. să 'se 
„ridice. 6re-cumii, : de. asupră'i, agestă "mare, res 
ponsabilitate, lăssând?o numai asupra. membriloră | 
în acestă commissiune; : daca. întiligentele şi 0- 
-norab. cetăţeanti! “Bosianu' nu se grăbia aşi da 
demissiunea şi, Waca' chir: guvernulii: D-lui E- 
„pureauu mar. fi- urmată: politicei :D- lui Rosetti şi 
"ar fi pututii acea: commissiune.- să se constitue la 
timpii şi să. închee: măcară - unii singuri pro=.. - 
cessii verbală în termenul de. unii anni mărgi-: 

"nită în: protocolulă - XIII, pote că cestiunea; Sar. 
A „complicatii. şi mai rei, ori-care și orl-câtă ar: 
"fi fostă. abilitatea, membrilor, ce „compună acea 
"commissiune. E ' . E 

- Vedemi în. fine cumă astăgi subt guvernul 
p- lui Catargiu se reînființesă acea commissiune, N 
Vgiii să gică “Epitrâpia : impussă de generalulii 
Ghisailefi, - „constituită - 'şi recunoscută .de.. Alecu 
Vodă “Ghica. în 'Domniea sea, desfiinţată de. Bi- 
bescu' şi. de Stirbei, : reînființată; de "Alecu Vodă 

Ghica; în 'caimăcămia ''sea, : cerută. de: protocolulii. 

XIII allă 'conferinţelorii din Paristi,. convocată de _-. 
D. “Ida Ghica, paralisată “de :DD: Const. A Ro 
setti şi Bosianu şi: desfiinţată” de sine. prin. Îm-. 
plinirea termenului de: unii: annă în timpuli g 

vernulii, D-lui Epureanu. i RI 

SER Dată, acestă Epilropiă, subt: nume do: com- 

missiunie micstă,. s'a reînfiinţatii de- D. Catargiu; 

şi: “amii “sciri, pe cari le. credă forte. sigure, . că. 
* 

. 

| 

- , - , S



pi 
s'a şi scrissă din partea guvernului pe la comimunită- 

„țile grecesci din Turcia să trămittă . delegaţi, cari 
„împreună ; cu. comissarii numiţi aci să. facă com: 

promissulii . prescrissii în protocolul XII după 
„cererea D-lui generalii : Chissileft, să legiterese | 
“adică călugării Greci. în! trebile statului Română; 
şi acesta s'a făcută de “câtre guvernulii „actualii 

“îndată după votulii uuanimir ali Camerei României 
întregi care. este: .. a se'da.uă soluțiune și. a se, 
resolva acestă „oestiune. în Rrră “si: numai, de. cd- 
ire ferră. Ss 

 Sperămă. că . două casuri ară. putea să ne 
mai, sc6ță: din acesti -impassi: cell: ăntâiui.. este ' 
că - pâte, până să ajjungă acei sânti. părinți che= 

„maţi în. jerră, să. vilă, alți Smeni. la. guverni mai 
“patrioţi sai cellii, pugină' mai cu curagiă, care să. 
„aibă, voinţa ; Să. esecutese: votulii ; “camerei; alli 
 douilea,, este că. pote, călugării greci, încuragiaţi 
"și acumii precumii ati fostii încurageaţi dela:1826 în- - 
câci, să ccră applicarea ad- litteram a cellorii' presciis- 
„se în protocolulă XIIL,:să refuse adică compromis- 
“sulii pentru câ. a: trecută termenulă prescrissii, 
şi să viiă d'a. dreptul Ia arbitri, ca diaca arbitrii 
nu: vor. fi: destulă de: pricepuţi ca să se potă 
“înţelege cu: cuviosulii „arhimandrită , Nilu, atunci. 
„să “mârgă la supr 'arbiţru, pe.scâre ati: ali numi 
puterile; garante şi. icare;. 'sunță multe probabili- 
“tâţi : precumii “sa :mai: ” dissă i, sâ, fiă -chiar,.acella 
. care'a „ereată acâstă afacere, adică, fostul, ple-. 

.
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nipotinte „președinte în Principate, de Și. se. Sună 
vorba, că . acellii - arbitru supremi, ar. f Să fă 

_ Regele 'Olândei (21)... a . 
. "Nu sciă de. ce sar putea. părea gieii acesta 
sânțiloră * “călugări „Greci, când, celle, petrecuțe | 
până acumii în, acestă, cestiune, în „cursii . de, 32 
anni, arii .putea. sâ'i, tacă să spere totii: | 

Cestiunea acesta. se agită tare Ia “Constanti: i 
nopole. Daca. ca: Sar reșolva” precumii dreptatea 
şi interessurile.. Romăniei o, „ceri, “credinţa călu- 

- gărilorii Greci în. a toti puternicia 'Parului Sar. 
clitina, şi, mijlâcele propagandei, panslaviste în 
Oricutii S'arii: reduce forte multi. ÎN - 

” Cestiunea. Monastirilori închinate. din RO- 
mănia, este pentru Russia, întru, „câtă privesce i= 

„deea de ortodocsiă.. -Şi: de panslavismii russescii, 
uă. cestiune. în. aceea» şi liniă, cu -cestiunile ce ai. 

| piovocață.. resbellulii Orientului. . Sângele Fran=, 
“cos, Englesii şi Italiani, ar fi cursii în dadarii 
pe țârmii Crimeei, Vaca. tâtă. lumea ortodocsă dia 

Orientii, daca totă călugărimea.. gr eo6scă, ar rimă 

nea în ideea că, ce decretă Tar ali nu se pâte sminti, 

„Din „Câte Sai “ arrăitatii pria: acte - offici-. 

ali. şi prin. scrieri . officiâsse în acesti volum, 

s'a pututi. convinge ori-cine . că, „acestă cesti- 

une,- ce se pare  astăgi atâtii de complicată, a i 
r&săritii "din nimicii, şi: na ayutii altă motivii de 

câtă unii interessi de propagandă paaslavistă în 

Orientii:, A a Ea 
, Dai apa
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NI Dia ca puterile garante; în! omnipotinţa lori, - 
voră. .mai 'stărui, după tâte desluşirile - ce s'a. 
dată, a iinpune negreșiti Românilorii să c6- 
dă uă a patra parte. a : Romăniiei „călugărilor 
Greci, atunci : negreșitii. că "Românii ail perdutii 
în' loci să. căstige din resultatele ' resbellului Cri- 
„meci; şi protacțiuniea a şepte puteri, le va. fimaj 
fatală de pe câtă le a fostii protecţiunea esclu- 
„sivă “a. Țarului.” a 

Pe: cândiă. "pară era protectorulă” esclusivă 
"allă  Româniloră,/ pe. cândii” colossulă - Nordului, 
care "dicta Europei ' şi Orientului, ţinea în. mâ- 
nele sâlle ucasurile şi firmanurile, şi bictele Prin: 
„cipate tremurâii cu Gospodarii 'lorii la cea mai 
mică încruntare” a. „satrapului Russii” în. Princi-. 
pate; în timpuli cellă mal “nefastă “altă: Romă- 
nici, timpulă. între” trattatulă de''la- Ackermann şi 

“între trattatula: de la Paris, Părul, omnipotinte, 
“avea „pudârea, cei o da chiar. omnipotența lui, a 
împinge. arbritrariulă şi inicitatea până la estremii; 
contra unei naţiuni îngenucheată. înaintea lui; 

n în yreme, ce astădi, Russia,. rănită în amorulii & aci - 
propriii; dedărită de mişcărea - Românilor de la 
48, 'umilită prin. 'vesbellulii “Crimeei” şi prin trat=: 
tatulă de la Paris, 'cată a'și văsbtiia;; şi: răshu-. 
narea. e, 'de nu se 'voră descepta la timpii puterile. 
amice și sincermente protectâre nouă, ne va lua! 
ceea ce:nu ne:a dată” trattatulă: de la Paris; ne va 
lua, pentru întârcerea unui „petecă de. locă step.
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şi: mociilossii: din Bassârabia, uă a”. patra parte a : 
Romăniei, . locurile, icelle mai ănteiă populate, :cel-. - 
le mai bine cultivate,” celle. mai roditâre alle Ro- : 
mâniei ; şi “atât. nu e destulă; ne. va” "paralisa | 
„statul, va paralisa „ori-ce i Juerae de ; organisare. 
din întru, va face. să” dattese. peirea n6stră de la 
trattatulii” din Paris, pi e 

"Acestea, spusse uă dată, „puterilor a amice, cari , 
„credem că ne protege:. cu sinceritate, gicemiă - | 
Românilori, şi: 0 gicemă: acumi” cu't6tă; seriosi 
tatea, cu riscul oii: -cârei.  pârderi,. „că ori-care va 
fi decisiunea puterilorii garante,: ovi-cari vorii, fi 
însinuirile” ofâci6sse sanii amerinţările „officiali,, noi 
nu : trebue: să cedâmii' întru : nimică. din dreptu 
rile ţârrei, nici. motaliessee; nică materialicesce. '.- 
Conferinţele din. 1858 - n'aii „pututii - sminti'. întru 
nimicii. basele trăttatului de la “Paris! din, care e- 
mană, Convenţiunea ; şi. „negreșitii că W'aca mari: 

„fostii aşa; generalulii: 'Chissilef mar. fi scăpată din | 
"vedere a face din. acestă allit. SUI protocolă unii 
articolii ; chiar. în Convenţiune. "Călcândiă .:uă : 
disposiţiune. a unur. „protocol, și:uă .diposiţiune - 

„-câre 'nu.:se' coprinde, în. tecstulii Convenţiunei. şi 
care este. chiar. espressi : contra aliniatulu allă 

douilea de la art. II. din Convenţiune, nu ya să. 
gică că călcâmă. Convenţiunea: Şi, atâtă Dom- 

„. nitorulă Românilorii, câtii şi Camera; legislativă a 
| Romănici, cumiă și t6tă . națiunea, scie bine, că 

și chiar cândii ami, căilcatii teostulii Oonvenţiu- Ă
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_nei,-ca să .ne:: întărea în spiritul. ei, puterile: 
-aii tolerată: acâstă fapță ; și celle mai amince nouă 

cari -suntii. şi ' celle. mai : putinţi:: astăgi, ne ai. 

încura agacatăi e acâstă cale. 'Totă. spiritulă, Con- 
 venţiunei se conţine în art. 2. din Gonvenţiune; 

“Şi: acestii spirită. este. că, România este autonomă. 
„Nenorocitii acellii : Români, sali -acella care 

cu numele de Românii, se. va cerea -să calce au- 
tonomia țrrel; şi mai cu: semă în acesti punctii 
cars este : celliă: „mai: esşențialii, cellă : mat vital 

“ pentru națiunea” întregă; "Căci o repeti, . acestii 
. millionii de galbeni. ce 'se. 'Tăpesce pe totii -an- 
“nulă țârrei n6stre' fâră nici unii. cuvânitii, îlă plă- - 
”timă noi de. la micii: până la mare, de” Ia 'cellă | 
"mai. săracii până la; cellii! mai! avulii, prin biru- 
“rile” ce suntemii siliţi:a: ne, impune că să întîm- 
„pinânii trebuinţele statului. Şi astă: dată, cute- 
-dânii a o: 'spnne.; noi. acellui .enorociti, că, naţiu= 
nea nu se va, „mărgiiii în. bleşteme ;.: națiunea se 

„Va! 'ardica 'ca * “ună singurii omă, a-lii lapida cu 
- 46tă 'brasla, ui Şi a annula “lucrârile : 'selle ântina- 
- țioriale, 1 Noi. protestămii dinainte contra. măsuri: 
„lori: luate. “de” guvernulă. actualii: pentru reînfiin- 
ițarea „commissiunei - “micste.. din ' care are. să dasă 
ună „compromissăi. Uă: țerră autonomă; nu nego- _ 

„Şiasă în: 'assenienea : casuri, ci, precumii a diss?o 
_ +zespectabilulii „cetățeanii Const. A. Creţulecu: le- 

gifereasă. e, Sa 
Să  legitertimă dar! RUE E



 Pentru- -câ tâte averile, asupa: cărora se: ri- 
- dică aceste pretenţiuni: desearte,” provină din a 
verile publice, legate: de Domni pentru utilități : 

| publice în. ţ6rră, şi. din averile” pioşilorii 'parti-- 
colari, curi le ai despărțită: din averile; posteri-. 
tâţii loră, .pentru.. utilităţi "publice, pe timpii, pe 
cândi domnia unii “spiritii ipublicii în ''Pârră; - » 

Pentru-că şi chiar. aceia, cari, contra. deci - 
Siuniloriă: Obsteştiloră Adusiâră alle ţârrei, contra 
chrisobuliloră patrioţiloră Domni după tinipi, con- 
tra unalemelorii Mitropoliţilorii, alle sobârelorii ro- 
mâne, alle sinâdelorii ortodocse şi alle Patriarhilorii, 
aii cutedatii să mai închine Monastiri din ţerră la: 
alte  Monastiri. din ''Puteia, p'aii mersi nici uă- 
dată cu cutesanţa | lorii - mai “departe + de câtă â 

„ ice că,. din : averile 'ăcestori Monastiri,: 'după ce. 
mai ăntâiii se vorii îndeplini tote trebuinţele Mo-. 
nastirei. pentru. susţinerea.. sea în cea .mai bună” 

stare spre. lauda Domnului. şi :spre . gloria şi 
eterna memoriă a. ctitorilorii; după. ce. măi. ăntGiii, SI 

se vorii îndeplini 1 tote . legaturile ctitorilorit pen- 
tru bin-fâceri în ţerră, apoi, din: prissossti: DU- 

niai, să se trămittă ofrandă, pe la locurile pe uw- 
de se închină; aceste Monastiri, . i îi 

- Pentru-că: aceste nenorosite - Mouastiri, în= - 
- chinate: celle mai :multe, nici .că mai .essistă: a8- 

astă-di, si cari mai: stai în. pici6re suntii în rui- 

nă, despueate de tâte ! od6rele ctitoricesci şi nu- 
mele ctitorilor lori; uitate, ba încă, la iunile. nu 

. 

ss
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| sa nat augită: at “timp: uitaţi serviciului divină, ! 
precumi se vede. şi chiar 'în. raporturile ofticiali 

„alle 'eesarhilorii: Geri: dintre cari publicămi U- 
“ nulă ca. piessă: jisticativă;: a) 

Pentru-câ: călugării Greci . a ascuusii și 

chiar. hrisâvele râii- -închinătorilorii acestor Mo- 
nastiri, şi testamentutile. ctitorilor pe cari: nu le 
ati esecutati nici uă dată; : Sa Da 

- Pentru-câ.. “Regulamientulii, de. şi. a. despădiă 
statul în' favorulii : propietariloșii, a făentii acesta 

în favorulii: propietarilorii carii eraii totii. Români, 

pe” cândi: legea “de: protimississti era: în -vi-.. 
ere, fâră  să:se prevadă! că se..va disputa în 

tPaă:'gi a patra parte. din: “Romănia de către că- 
„lugării Greci, e e 

„Pentru că călugării Greci. mai: sot să, se 
losseacăi “nici de acea; coneâssiuine: cele a fă-. 

cutii boiârii «ţârrei: subt „pressitinea. Russiei, a lăs-. 
'sa adică statului” Români.” Mă a patra parte nu-: 

: din venitulă totală allii acestori Monastiri 

deveniti immensii! prin: disposiiunile, Regulamen- 
„tului Organicii;”: e i Ti 

- Pentru-că călugării. Greci: nai. “încetați pâ- 
nă  astădi a: -adduce. scandal, cu moravurile lori . 

| cele stricate, clerului: româniă;. pentiu- că “mai în- 
cetatii: până astădi a:mu, se suppuns: legiloră ţâr- 

“rei, a paralisa-: “organisarea: statului, şi a. calom-' 
_nia: “prin. broşuri, articoli :de, giurnale și scrieri 
„de: botăi telul; națiunea” şi pe urmașii. 'acellori 

>



„.offrande; .:..... a) - 

“ pentru tâte acestea, ., ., :“.-. 
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+ ctitori pioşi, siliudu- -se câtre. acâstea.. a da publi- o 

"„citâţei în străinătaţe acte falcifiate. spre a duce 
în err6re pe 6menii tie statii ai Europei; Da 

„ Pentru-că. aceşti,călugări, prin: purtârile lori, 
sai arătat nevrednici a! mai „priimi şi chiar 
milele ce ]i. sai cedatii. după tapi cu titlulii de 

Pentru- -că. "este cu! neputiuţă a. se mai sut- 
eri. acâstă,. nedreptate care „paralis6să statulii ; Şi. . 
justiţia “ţârrei ,. păgubesce . fisculii, cu uă:arere 
care se rissipesce în prejudigiuli moralii şi, ma- 

terialii allă ţârrei şi; - .., - 

Pentru că. chiar d'aca s ar, presupune; ceea ce - > 

“noi nu admitemii nici: întruni chipii, că commu- | 

-. mitâţile grecesci din: "Purdia ar avea vre-unii dreptă 

Gre-care asupra. acestori proprietâţi, apoi. veni- - 

turile-.loră :ce le ai liată întregi, în cursii, de 34. 
anni, de la. 1828. până astăgii, covirgasce:cu pris= 

sossil " val6rea totală : a: - acestori. proprietăţi — 

„Națiunea credemii că 'va otări: Ra 

L. 'Tâte Monastirile . disse . închinate revină 

la sata lori: primitivă, de Monastiri române: . 

IL, T6te veniturile acsstorii Monastiri disse în- 

chinate întră în veniturile Monastirilorii pămîntene. 

III. Tote od6rele de pregiă şi istorice cari: 

se. vorii dovedi că lipsescii de pe: la aceste. Mo- 

„ nastiri; so vorii "adduce înapoi. - 

IV. Tâtă suma, ce se ouvine, potriviti de-.
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cisiuniloră. Camerilorii legislative alle erei, dela 
"1882, şi până! acum, uă a. patra parte. adică a 
venitului acestorii Monastiri. pe. toţi annii acestia, 
se! va “întorce țârrei de câtre” communitâţile ce a 

primit o cu dobinda ei pe fiă-care annii. | 
V. 'Tâte . câte -din aceste Monastiri voră fi. 

în' ruină saii . dărăpănale, se vorii regidi de câ-. 
tre călugârii Greci cu din celle 3/4 pârţi alle-ve- 
“niturilorii ce. le nai "rămână dela pr6mulgarea 
Regulazcatului ! până acumii, potriviti angagea- 
mentului' ec; "şi a: luată ei chiar a 0 face în-. 

„timpulii dela. 1843 până la: 1852 şi n'ai făcuto, 
„VI. Se va: numi uă cominissiun€ spre ală-. 

“muri” “disposiţiunile legaturilori ctitorilor şi do- 

" natorilorii acestori “Monastiri,: și "făcendu-se. listă 

„de: „coprinderea lori! să se: îndeplinâscă întoemai : 
"ide dâtre guvernii prin: Ministeriulii Cultelorii, din 
venitările acestori :Mopastiri, luăndu-se' în: Ccon- 
“sideraţiune: vălbrea monetei. de.atuncă cu cea de 
astă-qi şi câte se. vori mai: cere „de modificarea 
obieeiurilorii” Me Rai 

 



  "Se 'dicemă: acumii * căte- -va “vorbe” şi despre: 
Monastirile din Romănia în genere. Acesti ma . 
teriă: are nevoe de unii studiă în 'parie, şi guver- * 
niele co: Baii succedatii, de cândii m'am întorsii în 

„pâtriă din” esiliuli. meii, “nu mi ai permissă ali 
face. M& mărginescii: numai. a pune acumii : subt 
ochii. cititorilorii acoster: “cărţi căte-va “rapporturi 

„ce' mi Sa permissi a” face în. “ultimile -  gille alle- 
Ministeriului Alessandru 'G. “Golescu; şi în -pu- 
ginile qille alle “Ministriului Q. A. Rosetti, pre- 
cumi şi. căito-va lucrâri alle D-lui Searlatii Gre- 

eşirea sea din Ministeriă.. - Acestea. : le crefă - 
de ajjunsi de uă: cam dată 'spre a inigia pu- 
bliculi în acestă materiă pe care: „sperii că voii - 

- putea s'o frattesti îndată ce va veni lâ. Minis- 
teriuli Cultelorii. unii: omii care va „voi „sâ "mi 

o permittă. . "Dorinţa ce: amii avuti să mă în-: 

tingii în acestă materiă, m'a siliti să: mă adres- 
4 

,
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„permitte să uimesii vizitarea . Monaștirilorii Şi sâ 
>mi dea "ordinile cuviinci6sse câtre igumeni şi. 
staiți, dar * mă a. refusată, cererea . cu unii gra- 
ciossii surissii şi cu uă cordială strînsâre. de 
mână. n 

. „veriatulii trebuinciossti; timpulă âusă giăbesce să 
“publică celle. attingătâre de Monastirile închina- 

de, pentru- -câ. acestă, . „cesiune, silescă străinii. şi - 
cei înţelleşi cu: „dinşii. pâmânteni, să se resolve. 

+ negreşiţă. astădi cândui ''ar fi. fostii pâte timpuli. 
II Speră. că peste” curîndă voii da publicitâţii 

„unii altii volumi trattânăiă “despre. Monastirile din -. 
+ Romănia în; genere şi despre, Monastirile  disse 
 Brancovenesoi, în, pănte. ; 

-sesil. verbală. la “Ministrală actualii cerendul aroi 

Îmi reserșii dar s să irattesii a acestă cestiune 
de uă dată cu, cestiunea Monastirilorii disse Brăn. - 

i covenesci, cari: facii: şi elle: uă - anomaliă - şi uă 
„pagubă: în statii toții așa de. supărătâre şi mal 
„primejdiâssă pâte. de” câtii chiar: Monastiile în 
„chinafe., a ERE ia 

În acâsta din” urmă nu ne, ar. 4. ipsiti” ma-
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Miel, „Selle Pringiului Alessanden Dimitre Ghica 
N i  Caiiiacamuliă Țerrei, Romiinesei, 

Ministerul O+ reâințăr. 
MR a - a. , ea a 

. : ate Di “Ropporia: 

„Ca să poctă corțespuind. pe, deplină 13 în- 
| datoririle „postului : ce: "mă aţi: încredințat, şi ca 
“să :pociii cunnâste starea; Ministeriului. la epoca . 
oînduirei mele, ami tiebuiti. să” faci ! mă “revisie 
generală tutulor lucrâriloriă săvirşite în vremea 
trecută, începândă: de la annulă 1849. Gu occasia 

acestei revisii ami putută cunnâsce starea differi- 

telorii. case: “publice. din domeniulii acestui Minis- 

'teriii, şi lucrârile: principale urm nate în privinţa. ave- 

riloră lori. Din care: mai cu osibirs: ar trebuit 

să cunnâsceți : : 1; starea - Casei : “Centrală: a! Mo- 

“ nastirilori şi a “Eparhiilorii 2, administraţia pro- 
prietâţilori monastiresci ; 3, arenduirea. loră. Şi 4, - 

“păstrarea: pădurilorii. dupe aceste propristâți. 

-„Resultatulii dobînditii din cercetarea socote- . 

“ISlorăi şi” dosarelorii acestui Ministerii este: 
„L-iii. Că cheltuelile. Eparhiiloriă prin legiui- 

rea IX-a din: annulă 41847 de' la seesia. 1-iii, pen-' 
tru regularea averiloră. şi a veniturilor a: “Eparhii- 

loră: fiindii reduse pe; arinnlii la 1, 790, 000, lers'a chel- 

1849. inclusirii şi până. Ja. fnituli aunului „1855 

h lei 5, 104, 068 pr: 30 din Cazi: : 

a



  

  

  

                

îi ZORII Tia Pl La 5. 
, a): “Sub tiu: de mili şi Ri 

„ajjutăro:. e, 

În annulă,. 1849. a. 137,941 Î 
- In cannulii .1850, .:. [197,900 
„In annulii 1851. .... |268, 290 : 
“În annulii '1852.:...:[298156|: |... 

=. In'annulă 1853... . 333, 14136). 
"În annulă 1854;.. 237,369]26]. - -: 

: In annulă 1895,,. ,. Ba 7105 1,795,584 22 

5 Sub, titlu de. eratit- : o N a a 
Ş „cuţii. Î 

- 4 arina 1849. ; „| 4 000 
“În annulă 1850... 154100] . 
i În annulă, 1851: .'..| 30, '965 II 
Iu" annuli. 1852... 81.500 - 
„n annulă -1853... , |! 81,466|[20]'. | 
A În annulă 1855. . : _24950| [| 
» în aunuli 1855. , 34.500 |: 250,481 20 

e) Sub: titlu, de | pensiuni. a Ii i E 

“fa anula + 4849; 1703) a: 
„În annuliă: 1850. 7 142|. 5]. ă 
În” aonulă „1881; „3,538 22 
“În .ănnulă . 1852. 6; 100| | 

_ “În annulii „1853.. 6,100] |: 
. În annulă 1854: -5/785|20 i Ţi 
“În annulă . 1855... Es 1 41795 31| ' 34,644] 6 - 

sa pi: 1,080, 710[8
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Lei. |P.] = 

2.080,710| 8 
  Tri ansportii - 

4) Su. titlu de - ținerea 
“bisericilorii cu totii sluj-| 

Lei, |P. i 

  
  

başi s. €. 1. 
5şi6 

În adinuliă 
"În  annuliă 

În annulii 

În annulii 

Ă .1859.. . 

-“În-annulă! 
“În: annulă 

S. a. 

1850... 
1851. .: 

1853... 
1854... 
1855. 

sw titlu de. lefi pro- 

după Art]. ă _ 

„826.807 

564,815 
A 560, 142 13 

38| 
450,935] | 

“497,617 
533,596|..|: 

33| 
  

topopiloră.. ş. c.]. după a: 
Art: 6. 

e în annulii 
În annulă 

s». 

isa. 
1882... 7 . 

. .'. ... 

12,934;544| 

  

la cheltuelile semins- 
rieloriă: : +... 

În annulii 
. În: annulă: 

“În annulă: 
În annulă 

1853. 
1853... 
1854... 
1855... 

| 7,875] 
"91,328 
14,175 
"24,160   - G'7.538|; 

În aunulă.1853;.... | 7,100) - RE îi 
“ În annulii 1854. 3.. | ''7,100 o 

- În annulii „1855... . '7.100| . 

Subi tirla de: adaosst i 

  

' Summa...       
. 

115,104,062]30 -
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„Tablouli. alăturat formâsă uni prospectă 
în- detalii de tote aceste summe ; „cart S'aii luată 

din Casa Centrală a Eparhiilorii în :Gare!' intră. 
| „şi'celle cheltuite: mai. multi peste legiuire; -Sră 

| listele anecsats. la acelliă : “tabloii. sub „No. I, I,. 

IL AV N, VL VII şi. VII :coprindi sun= - 
mele. a: une date în mili, ajjurdre şi, gratificaţii. 

; Dintr acâstă stinimă de lei 5,104, ;062; par: 30, 
cheltuită, mai multi : peste: legiuire, lei .1,795,584 .- 

“par. 22 se vedii ridicaţi: din casă. “sub titlu de 
„daţi în milă: şi “pdjutâre“ 3 şi. cu! | tâțe e că 's "ar “pu- 

NE tea. lua de: basi. la acesta art: 8, de. la scesia 

dci “din legiuirea [IX a annului 1847, pentru re- 
gularea. averiloră şi” a; "ceniluziloră. Tiparhiiloră, 

d6ră findă-că gissulii. ariicoli; se reduce, ja art: 
16 dela secsia l-a annessu No: L „peniru Casa - 
Centrale, prin care - se declară-, că: nuise: 'potă î 
întrebuința, “sub, nici ună cuvînt, "reservele, de 

"câtă -numai în trebuinţe de “alle; Bpârbiilori pă- 
„rerea, sub senatului este: că, nu:-se putea . chel- . . 
tul fără uă Jegiuire. specială; ră dei 3, 934, 514 - 

„sub, titlu „pentru - ţinerea;  bisericilorit“,:, şi lei 
21,300 „pentru. protopopiS;: s6:: mai irvâdu ri 
dicaţi şi lei 67,538 par 13 peste biidgetele legiuite, . 
„pentru , scminarie“;, şi: fiindit-că, budgetele după. 

„coprinderea „ati: 7, dia acecși, legiuire: “unde se 
“dice: „Pentru Cheltuelile însemnate la. paragrafele, 

ia 4 Bi: 0, se wa, alcăltui. pe. fă. “care. :aunii. pentru 
„pbăcdare Eparhiă câte: unii hudgetii deosebită, 

Le | Mas
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„care se „va chibsui de cătie!  Ouiriertuii Epar-. „hici din preună cu Logofâtală Credinței și se' va 
„suppune la: întărirea "Demnului“ nu a: fostă. 

„urmate în acestă conformitate, părerea . sub-sem-. 
“natului este. că -cu' tâtă trecerea lori prin“ acestă - 
Ministeriă, şi cu tâtă dătoria ce "Și a făcutii Mi- - 
nisteriulii a le observa, nu potă avea val6re aloră 
legală; prin urmare mă cunnoscii datori a însoţi 
aceste summe cu aceste observaţii, ca daca Măria 

„Voâstră veţi: găssi cu calle, să poruueiţi a se. da 
la timpă în de isnâvă „cercetare a Adunârei coim- 
petinte; câci după cum se.. vede “Obştescuilii- Di- 
Vană a scăpată din vedere. aceste legale obser= .. 
vațiuni. Tară summa de. lei 250,481 pr. 20; dată” 
în gratificaţiă în „totii intervalului: de - la! annulă 
1849 până la finitulii annului: 1855, avându-și: pre- - 
destinațiile sclle - prevădute - “prin -legiuirea l-iă : 
din annulii 1840, râă sa ridicati din. Casa - -Epar- | 
hiilorii, pentru:că. fondurile ! acei Case'nu suatii, - 
dispusse pentru assemenea răsplătiri ; prin urma= 
re acâstă summă cheltuită în “gratificaţii, precuriăi 
şi lei 34,644 'pr.. 6 cheltuită în pensii, Ministeriulă 

„este de” părere ca fâră cea: mai 'mică - întârgiare 

să .se iea măsuri ca să s6-înt6rcă, Casei „Spre a 
se întrupa cu fondulii din care s'a luată. - 

„Dacă sari fi observatii legile, 'acestii fondă- 

ar fi astă-di cu lei 5,104,062 :pr.':30 mai inare de 
“cătă summa de3, 658,2 212; par. 21. grăssită în casă Ja | 

1 Ianuarie 1836, şi ar forma unii i capital de lei
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8, "762, 275. par. 14 Acestă summă s ar a patut între- 
buinţa, la uă mulţime de: îrobunătăţi: precumii, con- 
strucțiunea Mitropoliei, a săllei Obstestei Adunâri, 
a Episcopiei Rîmniculi şi alte luerâri de asseme- 
nea. natură, la cari: acesti fondii este destinaţii În 

„parte, prin Regulamentii. : 

ta, 

„Acestea, Prea înălțate Dâmne, câtii i pentrii | 
Casa; Epauhiiloră; Gră. pentru Casa Monastirilorii, 
amii constatatii că mai tote Monastirile nu! ŞI: aii a= 

„vutiă slujbașii. orînduiţi” după ştati, în fiinţă; s sum- 
“mele Sai. eliberatii pe deplini după legiuire, şi 
“Ministrul” n'a îngrijită, nici a-se. îndeplini numă- 
rul -acellorii slujbaşi,. mică a face să se. îatbreă 
Casei, «Summele date mai multi, E 

„IL. Pentru: adininistraţia proprictăţilorti Mo- 
nastireşei, ami constatată uă neîigri jire, uă rea vo- 
ință și uă rea; „precugetare; câci multe proprietâți. i 
'de alle caseloră.se vâdii înstrăinate . prin schimbi 

„la particulari. ca mare. pagubă a.  Caselorii. Arti- 
„= colulii 5-de'la; cap: III partea 1 pin. condica 

civilă a ţârrei dă vot: Năstavnicilorii Monastiri- 
loră. să.facă ;schinibur;; lucru. nemişcătoră cu ne- 

„“mişeătoră, de va, priimi lucru 'de îndoită preţ și 
"prin scirea' stăpînirei ; Cusă vegii: că! “aplicaţia 

“legei, la multe; este. inversă, şi Ja. mai tote ca să 
„Aici. aşia.. condiţia, neîmplinită. - 

Mp E i ni ; ai Lat 

-»Între schimburile - de,moșii modaşiiresti pă- : 
„mîntene, celle următâre - 'suntă: vedice de t6tă 

a -. a ar. : 

a



  

  

ao 
atenţia pentru înseranătatea perderet « ce s'a. ad „ dugsi; caselorii . loră: e ţa 

»Î. Schimbulă * săvirşiti la aumulti 1880! între se, “Mitropolia. cu :D-nu Colonelă Nicolae Bibes- cu. —- Mitropolia, dă moşiă Brezbeai din Districiu 
Ilfovii, cu. întindere mire în lunca: Dimboviţei, 
primităre - de îmbunătăţiri, cu. "pâdure pe -dinsa: 
care s'a.vinduti de D. "Colonel cu 12,006 -galb.: 
şi a câria arendă utunci era de2i, 000 lei, cră astăgi- 
se vede cu'uă arendă. maltă nani! niare; = iea 
în schimbi moşia Golumbii. din: "Distrietulă Dol= 
julii, cu. întindere mai mică Şi care abia astă gr 
d?P arendă 22,500 'Iei pe. anni" 
2. Schimbulă stvirșită. la amiulă 1851 între, 
Sf: Episcopiă Argeşiulă .: cu. D-li Pan: Pană | 
Olinescu. — Episcopia "dă moşia. Ionnesci din Dis- 
trictulă- Dimboviţa, moșiă' de:  cârăpă cu "încindere' 
de 2504: stînjini masă, moșiă. primitâre' de îm 
bunătăţiri a căria arendă * atunci a fostii 15 250 

“lei, 'cră astă-dI: se urcă, "la '95, „000 lei, — şi: pri, 
mesce în locui” moşia: “Funia” Domnesti, moșiă, 

„de munte şi. mică; care numai „pâte, primi . vre vă 
îmbunătăţire şi a câria arendă : nu. pâte' să s6 rio . 
ce mai multă de. 7200 ei, prociulă, cu care: este. 
dată astă-gi ii 

„9. Schimbulă săvirgita” la anul 1854 între 
Sf. Mitropoliă cu Monastirei Cernica. Mitro= 
polia dâ Moșia. Brăneşti, dm. Districtului Titovu,, 

- moşiă de câmpii cu: ătendă atunci de! 29,000 la, 

d.
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primităre ? de îmbunătăţiri, cu pădure: pe - dinsa 
care se pâte vinde cu pregiii până la, 12,000 galbeni, 

- şi allă căria' venitii consistă în valdrea. locului, — 
şi primesce uă a patra parte "din moşia Cimpina în 
Districtu Prahova, moşiă. de munte, şi :în devăl- 
măşie cu alţi.. duoi proprietari, ':a': câria arendă 
de 18,000 lei consistă mai multii în ecarete pugi-. 
ne fineţe, pugine ar ături ii ă speranţă de a 
mai cresce, |. 

„Aceste trei schimbi, cu cari s'a; dati uă 1o- | 
vitură mare veniturilorii. Casei, mă. cunvoscii da-. 
tori, Pre Inţale Dâmne, a-le contesta, şi în vir-: 
tutea art: 6 de la acel -aşi- capi. și: parte, pea- 
tru, schimburi,. suntă „de. părere,. daca: şi. Mâria: 
 Vostră „veți încuviinţa, .ca pentru celli de. allă. 
treilea, nefiindi trecută - termenulă de! cinci anni, 
allă prescripției,. Ministeriulă să- pornâscă pre-. 
tențiă pentru. desfiinţarea - “schimbului; cră „Pentru 
celle alte două, allă, cărpia termenii a espiratii, 
să. se orînducscă uă commissiă „alcătuită - de; trei: 
persâne, 6rheni de, consideraţiă pentru onestie şi. 
capacitate, unulii, din. partea. Onor: Ministeriă din 

„Întru, altuli din partea Onor: Ministeriă allă Drep-. 
tâţei și altulii din. partea acestui Ministeriti ca, îm- 
prennă -cu: pârțile contractante Şi: vinovaţii, adică, 
săvîrşitorii acestori, schimburi în persână, sai prin 
împuterniciți, să mergă în, fagia locului, la; fă- 
care: din moşiile - acellori „două: schimburi, spre a 
face pregiuirea! pierderei acellorii Case osia a se pune
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la , cale. a loră despăgubiie de către: pricinuito- 
rii 'şi s&viîrşitorii rul, m 

„IL. Asupra “arendârei proprietăiloră : 'mo= 
nastiresci, amii. constatată multe neoriidueli ur- 
matela licitaţii, din care ' pricină. moșiile sai . 
datii cu preciuri scăgdute, 6ră: la altele sai pe- 

„Ticulată banii, neavândii, unii din arendași, chegi- 
şii valabile, alţii "nici de cumii,' din care: pricină 
întîmpină ] Ministeriuli anevoinţe î. „strîngerea ba 
nilorii. DA E i ae 

„IV. Pentru păstrarea păldutilară după pro- 
prietâţile monastiresci, - Encă aniă constatată multe 
necuviinţe. Aceste . păduri prin :art: 3: din. legiui- 
rea IX: a. annului: 1847 de la: secsia'1-ii, pentru 
regularea dveriloră : șia: "venălur iloră Mitropoliei 
și Eparhiiloră, suntă” cu. totuliă : 'poprite':a se mai 
tăca, afară * nuraaj.: din trebuinţe publice, şi atunci 
prin deslegare - Domnescă,. Şi. fiindă. “căi's'a -vă- 
duti slabă; îngrijire - din: partea 'şefilorii acestui ! 
Ministeriit, prin - multe “şi: dese. -dâri 'de "voe: de la 
sine pentru tăere de lemne; "Angă cari s'a făcută 
şi. altele: pe allâturi;: astă-Qi se "vâdi stricate mai 
tote pădurile; - '6ră- unele: dintre însele - prădote cu 
totulii, ust-feli suntii:. pădurea după moşia Vatra 

Schitului Vîrbila din” Distrietulă.- Prahova; pădu- .. 
rea după' vatra Monastirei, Mărgineni idea; pădu- Ş 

-zea după vatra: Monastirei Dealu: din Distriotulă 
Dimboviţa: “pădurea” după. -moşia Cociocu' a: :Mo- 

nastirei Radu-Vedă din Distrietulii Iovu, şi alte
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mult; Şi -cu. ucestii- chipă uuăilă din celle mai mari 
capitaluri . alle. statului „sa, micşioratii. Asupra 
acestui, articolii,: Ministerul a „mai 'suppusii la 
cunnogcința, Mărici V6stre, prin rapportulă. cu No. 
„6504 .de la. 12 alle, cortentei,. rellele. şi slabele 
"măsuri adoptate în: trecuti, „Şi prăpădenia ce s'a 
addussii pădurilori după proprietăţile monastiresci; 
arrătândă, măsurile salutarie, lu: „cari asceptă ap 

„ probaţia Măriei Voştre..- i 
„Pe lângă: ac6sta Sa mal ur mată și alte multe 

necuviinţe, precumii, sc6torea suniei de lei 203, 613 
„par:.29 dintre rămășițe, fâră nici uă formă, şi 
„temei legali. Acâstă  summă, .rămassă, datoriă î în 
povara casei: răposatului Sera: C.. Mihăescu fos- 
tului. Casierii. allă -- Casei Centrale, din socotelele 

- regervel, Monastiriloră, pe annil de la, 1839 piuă 
'1a.1847, 'conştatată,. prin (linrnalele.; onor: Con- 
sili Administrativă-: 'Estraordinară , de la 26 fe- 
braarie. şi 31. Martie annulă 1849, aprobată prin 

| - officiulii, ea, No. 3383 do: la. 23 Octombre aceli” 
aşi anni, urma. neapăr: atii,:să figurese în rămi- 

- Şiţe. — Assemeriea s'a; armată: Şi cu stimmele de. 
1e748,045 par: 21: din! veniturile. "Episcopiei Ar 

- geşiului, şi 17,400. lei, „din. Yehiturile, Scliitului 
Berislășezei,. despre câre trattâsă, diurnalii “9nor: 

- Consilii Administrativii : “Estraordinaril; de la 38 
- febru uarie, annulă” 1852, -approbati., de: Măria Sa 
fostulii: Domni; Ensă. prin. acelle,.diurnale se a- 

„părăi titumai chegaşiă, de. „răspunderea. arrătatelorii



    

  

sumuuc, 6ră.. nu şi, casa pomenitului răposatii. 
Pentru aceste două summs din: “urmă, în confor- 
„mitate cu diurn nalele, se. vede: “ună, „ordinii allă 
Ministeriului Credinței * cu No. 867 de la 98 Mar- 
tie, acel'-aşii anni. către. Oasieria i Celittală ca 
să. le ştârgă dintre: remășiţe: iu ati sani 

„Câtă pentru. celle alte cesti. cari atirnă de 
acesti Ministeriii, şi mat. cu s6mă: .cestia sedle- 
lorii, ca să vă'fi. -pututii suppune:'la: cunnos= 
cință starea materială. şi: :morală a lori, denă'cami 
dată 'mi este cu 'neputinţă” a da vrea! uă socote- 
lă, pentru că acestii: stabilimentă,; car este ' mai 
cu ossebire legatii. de acesti: Ministetit, pe Tângă 
casele bisericesci, i ami găssită cu totulă Te 
trassă de subt ascultarea Ministeriului după « cumii - 
menţionegi: pe scurti prin” rapportalăl cu 'ÎN0.. 
6310 de la:8 Octombre; nigându-vă să bine- -voiţ 

a . pune Ja caile. îndreptarea cuvenită; 

„Diutr? aceste pugite ș şi mai principali obser= i 

vaţii ce ami trassii! "în" contr 'olarea; ce amii' făcută, | 

puteţi cunnâsce, Prea Înălțate Dâmue, starea, ma- 

terială în care amii găssitit Ministerinlji, pe. care: cu . 

acâstă occasie “mă grăbescii ao suppuue Înălțimei 

V6stre; şi după datariă nu” “voii” lipsi : de: a 'cer- 

e pe: câtii me&'va certa timpalii, starea: oftectivă 

"tutuloră: ramurilorii-. serviciului acestui Miniş: 

teriă şi â cere, cu sprijinulii lu Înălțimei Vâstie, în în 

dreptarea cuvenită & iii “iNo: 6786. 

Şeful Ministeriului Cauiteldiii: « Scărăt Creflesăi
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„Nota adressată,. de Domnulit Scari lati - Creţules. 
CU, MiuiSte ulii Cultelor Și, „Mustruețiurică publice 

- în România, Escelcuţiiloră lori D- lori Commissa- 
: ri ai puterilorii semătore trattatului din Paris, 

„i . : ia 

“;Ohematăi. “de. Prinei pile. Oaimacannii ca să 
iai parte la Ministerii, aşi fi primiti: cu cea mal 
mare plăcere ună însărcinare care mă punea în stare . 
de-a servi ţârrei melle, și mai cu sâmă în as- 
semenea împregiurâri delicate; deră. vădândii că 

" Ministeriulă se: : compunea de 6meni de, principii 
opuşi. principiiloră melle, mami, primită acâstă 
însărcinare de câtă numai. după multă . stărnință 
din partea Caimacamiuluii, care, ?mi -da. celle. mai 
feumâase! promissiuni, că. voiui fi sprijiniti din par- 
te-i la îndeplinirea. datoriiloră melle; aceste pro- 
îdissiuni mă făcură, a spera :că voiii. putea ajjunge 
a:mă înţelege: în, consilii. cu. unii dintre; collegii 

"meă.şi că Caimacamulă îmi-.va- procura: totiă- de- 
uă dată tâte. mijl&cel€, necessarii spre a îmbună- 

„tăţi ramura administraţiunei ce mi se. încredin- 
țaase. „Cu tote. acestea, în -amendouă aceste ca- 

 suri amii fostii. înşelatii. În Consilii, cea. mai mare 
parte din. „colegii mei, abusară în“ mai multe rîn- 

“duri de. încrederea ce căta să, amii în allegaţiu- 
ii pile lori, spre. a: mă face a. ;consimţi la: nisce 

mesuri pe -cari alti- felii le. ași fi. respinsii. .De 
ŞI. oposiţiunea -! mea „a „avut . dreptii .effectii -a 

. conjura.. mai multe măsuri pernici6st, cari altă- 
„felă. arii fi fostii: eseculate,. cu tâte; acestea, aflân-
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du-mă în -presenţa 'unei: majorităţi. compacte, care , 
vota. după: uă otărîre luată măi dinainte, amă 
credutii că ori-ce luptă, este de prissossii, şi prin 
urmare. a: trebuită: să, încetesii de a mai lua. parte 
la deliberâri. Cu tâte acestea, m'ami dussii !a Con- 
siliulii ținutii “pentru: interpretarea ŞI applicarea 
cellui din urmă firmanii. ca uă „cestiune de mare 
importanţă pentru. ţârra mea: ră nu numai că a- 

„cestii Consililii a fostii presiăatii de Mitropolitul, — 
fantă “illegală işi. fâră precedenti, — deră şi aci: 
amii găssitii aceeași otărire tolii aşia de bine com- |. - 
binată între - colegii: mei ca' şi: în. trecută; astă. . 

felii în câtă 'cu presenţa mea. n'ami putută reuşi 

de a adduce :pe: collegii mei':la," nă, interpretare 

mai .consciinţi6ssă de cât numai assupra unorii 
cestiuni "de mică: importanță; dră . assupra,  ces- 

tiunelorii de interessă: mai mare, Consiliuli w'a 

voilii a; ceda câtu-şi: de 'puginii, şi le, a otărâtii 

în: contra obiecţiunilori melle, în ințellessnlii cellă 

mal : „avantagiossii şi celă. mai conformil cu 'inte- 
ress6le loră. Pi . CE 

În cea. ce. se atinge: de administrarea Mi- 

ma 

nisteriului: meii, ami fostii. agsemenea înşelată în. 

speranţa: mea. La intrarea: mea În : “lucrare, amil 

găssită Ministeriulu “în contestațiune cu. âdminis- 

trațiunea “Spitalului St:: „Panteleimoni, din-- causa _- 

unei. ilegalităţi. comrniss: de. Caimacamii cu: vre 

uă 20 dille “înaintea orîndnirei :melle. Acesti Spi- 

toli, care, se. administra. deuă Bpitropiă specială
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uumită de..Guvernă, căruia era: suppusă a da 
„” socotelă —în annulii 1847! printruă legiuire făcută 

7 3 , : - 
- . de, Adunarea legislativă a..ț6erei, s'a încorporatii şi 

s'a assimilatii cu celle-alte spitale, adică s'a sup- . 
pussii, itoriei Spitalurilorii, care : depinde de a- - 

„cesti, Ministeuii. Asta: era: starea Jueruriloră âncă de. la anuulii 1847,:cânau: prinitrună; offigiti. No. „95.de la:28 Talie .1856, Caimacamulă'lii a des-. - Părţitii: de . Eforiă -şi?lii -a. dati sub :administrarea 
familiei Ghica, numind &ncă de atuuci ună. e- pitropii; numire ce făcu, nu ca Şefă allă Statului, ci ca . șefii ali familiei Ghica. Acesta a addusii mari com= . . Plicârişi încurcături financiale în acestă: râmură' de administraţiă, 'Pâtă stăruința mea de a preîntîimpina paguba causată,. spitalelori; cu accătă. măsură” —— Prin-respunderi de. bani. din: Casa. Centrală, na avută altii resultată. de câră să facă 'pe Cai- macumă: a -accorda, provisoriii, prin 'offigiulă : No: 630, 'uă subvențiune ':annuală din - casa, :: acestui  stabilimentiă; în folossulii cellorii-alte; spitale. : 

" „Cu câti intramă. în amănuntele. lucrâri alle . - Ministeriului, cu atâti : descoperemiă: uă mulţime de nedriiidueli ce se întroduissesseră subt-predeces- „sorii. mei,-Qin “cari neorindueli: isvora. uă mulți- 
“me: de abusuri.: Incredinţată pe. promissiunile ce! "mi: dedesse.. Caimacamulii; Că mi va procura mij- 
lGce. de îmbunătățire, ami: suppussă' la cunnoscin- fa. sea tâte aceste: făpie; prin rapportulă No.'6736 - ” de 'la:21 Ootombre trecuti, cerrândă a loră în:
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„dreptare. Acestă rapportii, după stăruința. mea. 
Sa datii în cercetarea . Consiliului Ministriloriă, 
şi amă avută satisfaețiunea; de ali vedea appro- . 

„bată. Dcră suppuindu se. diarnalulă. spre întărire, 
„ca: după. aceea să se p6tă proceda la. easecutarea 
lui, nici'uă resoluţiune 'nu.sa datii de către Cai- - 
macamii,: şi: Gncă :până astă-gi stâ. fâră nică uni 

„_ râsultată, Se înţelege aşia 'd6ră că n'a voită să: 
facă nici. uă îndreptare, şi acâsta se confirmă şi 
mai: multi: prin -lucrârile. arbitrari ce” pe tâte gil- 

lele se comrmitii, prin violareă legilării în: vigâre. 
şi prin obstacolele. de totii: felulii ce se adducii 
ucrâiiloriă acestui Ministeriiă,. în. câtii în locii de | 

a mă încuragea şi a mă susține,. conduita. sea 
nu are.altă ţintă” de câtii a: încuragea 'abusurile, * 
'a semăna ânarhia în deosebitele ramuri alle ad- 

ministraţiunei - “ce: depindă: de. acestii Ministeră, 

şi a. „provoca dilapidaţiunea fonâurilorii. 
„,Astii-felă în: ceea ce privesce sedlele, atât | 

raportul de mai susii subt No. 6736, câtii și cellii 
de mai nainte subt No. 6310, nu avură altii re- 

sultatii de câtii nisce făgăducli. meîmplinite. V&- 

dendi acesta, ami adressatiă Caimacamului unii altă * 

rapportă subt No. 294,. din 24 Tanuariă . 1857, 

întradinsi : pentru! scoli: dâră şi acesta a avattii 

sârta cellorii' de mai-nainte. Ca:să paralisese ș şi 

mai: bine :luerârile, vEdendă. că prin Ministerii nu 

pâre:să:ajjungă: la 'scopurile- sclle, a începutii să. 

intre d!a dreptulii. în relaţiune cu diferitele admi-



- nistraţiuni. ce: depindă de: acestă: Ministerii, pre- 
_cumii 'cu“Eforia 'Se6lelorii, cu Mitropolia şi Epis- 

| copiile, cu: Obştesca Epitropiă, ete, etc, reducând 
rolulă -acestui: Ministeriă. la :acella de simplă can- 
cellariă; însărcinată pumai: cu înregistrarea; unei, 
pârți din - actele arbitrarie * şi: din : 'neorinduelile 

" commisse; '6ră: cea-altă parte. a “fostii scăpată de 
acestă; simplă formalitate. 1. ci, 
i „Aşi putea. să; citedii aici 'mai “multe esserm- 
ple despre! celle ce -arrâttii ;-deră ;mă mărgineseii. 
a: arrbtță numai: pe cele următâre:, e. Ni 

i pL.:La Eforia Sedlelorii, strămutarea profes- - 
sora Antonie Oncescu,: care a cnusatii ruinarea. 
acestui: funcţionarii. : e ai 
i IL Cump6râtârea locului lui: Basile Iiotti cu 
_pregiii de 6,000 galbeni; preciuită celli multii 3500 
galbeni, şi pentru care:Eforia a refuzati. de a da 
_4000 - galbeni, snbt Guvernilă precedentii,:pe cândă 
localniă - gimnasiulii, . pentru a: cărui lărgime se 
facea: acâstă cumpărătâre, era. cu multii mai mică 
de.câti astă-di, şi, priii! urmare, era :maj neces- 
sâriă de a se'cumpăra.. *. „sii. iu 

„LL. ! Pensionatulă snbvenţionată do: Stat 
encă. "dela orînduirea - Directorului sâi, ete, ete. | 
Căimacamulii . n'ă îngădaitii nici. de cumi! prive- 
ghierea: scblelori de către: 'acestii Ministeriti, care, 
cu 'tte : acestea, este “Ministeriulii Instrucțiunei 

publice, şi tote reclamaţiile: făcute. în, contra. [i - 
foriei, : în. locă să :se !adressede; la: Ministeriiă, -
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suntii. adresate la- Etoriă în: “contra Gâriu Sare. 
clamată, care asti-felă devine: “ şi. judecătoră şi . 
parte interesantă. Aşia Sa urimati Şi cu reclama- 
țiile elevilor de la. sc6la „dei Agricultură Și de 
ln cea de Arte... | îi e 

„In: ccea ce se attinge de clerăi, în. loci: de 
ala face să urmese pe calea, le galitâţei, Cai- 
macamulii, printr'uă „eondescendinţă, inesplicabilă 
câtre, capii: eselesiastici, atâții pămiînteni , câtii şi 
străini, le accordă 'tâte, cererile “ilegali, le tole- 
rEsă,. acte. abusive, le. face, „concessiuni în contra 
Regulamentului, în contra obiceiurilor și legilor; | 
și astă-felă încurageasă,. spiritulă de insubordi- 
națiune” în : contra Ministeriului . însărcinată cuad- . 
ministrarea superidră, şi cu pada Jegilorii,. în=.. 
tună gradă necunnoscutii. „până, astă-di în țerră. 
Caimacamulii trattesă. tâte principiile. de înteressii . 

: publici, în particulari, cu pârţile intressate, şi prin 
„ordine otăritâre, „pune în essecutare 16te decisiunile 
„scile, fără a lua în -vre uă. considerare observa-. 

_ţiunile Ministeriului,. basate. „pe. legile în fiinţă, 

Este de ajunsi, credii,. a. „cita ună... micii numării 
de essemple, e te : 

pl Eliberarea - -a 50, 230 lei pentra construe- 

ţiunea- seminariului. Episcopiei: de Rimuicii, numai 
după. uă simplă, cerere a Episcopului, peşte summa 

de lei 71, 690, cerută. mai nainte chiar de acestii 

prelată. ; care, a, întrepriusti “acestă „construcţiune 

fără nică uă autlorisare prealabilă: Acestii prissossii



a i . 

de. că 50 230: i: sa: accordati în: contra Obser- 
vâsilorii: făcute de acesti Ministeriii (prin rappor- 
tulă. subt. No.. '7468 de, la 1-jă Decembre annuli 
1856), care “coprindea că: acâşti bani nu sa 
cheltuiti nică uă dată şi că nici una; din formali 
tâţile cerute de” lege n'a. fostă observată peâtea, ++ 
constraeţiuuea acellui edificiu. . î i 

„IL: Eliberarea” a. 50 „000. “lei! prin orâina 
E otiittoriă pentru imprimare .de cârţă . bisericesci, 

dup cererea Mitropolitului, din fondurile ! Casei 
Centrale, crăşi în contra observârilorii” Minis: 
teriulul, îi a 

| „UL Vindarea.: pădurilor Schitului: Passărea; 
. prin înţellegere cu Mitropolitul, fară, ; şcirea Mi- 

nisteriului, priv urmare fâră ase! pune în licitațiă - 
„după lege; “şi în. 'cântra, tutuloră observ arilori 

 Ministeriului făcute: „prin trei rapporturi subtNo.. 
7115, “71768 din: annulă” 1856, şi 610 din: an- 
nulă 1857, observâri! basate pe; tecstulă. legiuirei 
speciale! prin: care se „pune îndatorire” Ministrului 
Cultelori : de. a priveghea cu neadormire şi se- 
veritate asupra ' conservârei averilorii mişeătâre 
Şi “ nemișcătere: alle tutulorii Monastiriloriă şi 
Sclhituriloră! libere, Gin acesti “Principatii. 5 Cai- 
macamuli, neputând . învinge! statorniea, resis- 
tentă a Ministrului în. acestă pricină, merse pă- 
) Assemenea se întâmplă mai în “urmă și cu piaţa st 

“George: cellă noi, care, ca proprietate publică, nu se 
„Putea înstrăiia de 'nimeni, i it: .
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nă acolo, încâtă însăteinâ unii -altă Minister (pe 
acella: din Întru), cu. adducerea: la îndeplinire a 

“unui actiăi atât de arbitrarii, PP 
Acestă vîndare arbitrariă - Şi. ilegală, e care - 

adduce statului uă “pagubă aprâpe de :117,000 gal- 
beni,: consacră - în faptă uni: principit, care în 
acurtii timpii - pâte causa uă--pagubă celli pucină . 
de 80,000 galbeni; uevorbindui „de :câtii de schi- 
turile libere,. câcă : assemenea ordine - urbitrarie 
sau. mai dată şi: pentru, tăerea unei: păduri: a“ 
Schitului Căldărușani. DD 

„Dou& resoluţiuni, comunicate de, curindă 
acestui Ministeriii, dai pe  faciă,. nișce, tendinţe 

analoge, asupra. păduriloră, Monastiriloră, închi- 

nate. Dâcă deră nu se va pvne. obstacolii la: a- 

cestii felii: de abusii, vîndarea numai a « unei a 

treia pârţi din “pădurile .acestoră :schituri,. le ari 
putea causa uă pagubă, cell: pugină - de uă. jumă- 

“taze million de galbeni, fiindi-că pădurele aces- 

toră Monastiri suntă în numeri de. 286,. şi va. 

„ l6rea lori se urcă. pină, la citea. de. trei, milidne 

galbeni. e - SI 
„Acestă "agubă de. uă ; jumătate, millionii. de 

galbeni, rezultă în. adevârii,. după - unii, calenlii -a- | 

-. prossimativă basatii. pe essemplulii. vingârei, pă 

  

1) Se mai adaugă encă: şi” 'vîngare a: “pădurilorii ganalu- 

.riloră Dunărei, pe “care, ca': - Guvernă: provisoriii și 

fără nici. unii controlă din: partea. naţiune, nu era în 

drepti a-le vinde, _.... : - Să 

,
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-“ dureloră de mai 'susti:alle Schituiui Passărea, care 
a dati mai: puginii de jumătate. diu pregiulă ce 
ar fi: dată daca sar fi: vindută prin. licitaţiă şi 
după, tâte formele preserisse de: lege, | a 
"2 3IV: Plângereă adressată de către elevii se- . 
minariului Episcopier'de Rimnicii în contra Episco- 

 pului, Inspectorului, In gritorului şi altorii amploiaţi ' 
al acestui stabiliment, pentru: lipsa, de nutrimentă, 

„de ftabrăcăminte,. de încălţăminte, precumii şi pen- 
„tru maltrattarea la câre au fostă Suppuși. i Acestă 

„=, Pâlngere, în locă de a se“ da în cercetarea Mi- 
“nisteriului, singura auttoritate competentă - după 
legiuire, :.Caimacamulii “prin” ordine, atâtii arbi- 
trarie câtă .şi neumane, a suppus-o cercetârei 
Episcopului, lăssândă pe aceste. fiinţe nefericite a 
fi victima chiar a imâniei "şi resbunârei! crunte a 
MHpiscopului' şi“ a! satcliţiloră sei încriminaţă. . _-*„Nemulțimitii de a'şi răsbuna ca seminariştii, 

„ Episcopulă. destitui :pe proffessorii cari se bucuraii 
de“stima publică prin: Coiiduita lori cea '.essem- 
„plariă;' urinare cu totulii în contra legii care nu'i! „permite „a face” nimici de la sine fâră 'preala- 
"bilă "încuviinţăre! a “Guvernului, La aceste fapte . . "din urmă ai fostii: martori chiară orînduitulă am-: | " ploiată allă Ministerinlui, trămissu întradinsă ca să - 
cercetese pricina, “şi care: s'a, vEdută: respinsă de 
câtre: Episcopi, în , puterea „ordinelorii : Caimaca- 
mului,; "communicate... da”. dreptulă * Prea sănţiei 

slle, o  c. ie 
9.
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„V: Elibefarea! summei de lei' 50.000 (prin 
ofișiulă. No. 485 de la 27 Noembre. 1856), din 
fondurile Casei. Centrale, în: Deneficiulă “unui In- 
stitutiă privată. cu numele de 1 Comniteţii de bine- 
facere nerecunnoscută de guvernii și. nesuppussii Ş 
la" nici, unii :controlii. Gravitatea: acestui: actii ar 

“bitrariii, ca şi a altoră: multe!): nu consistă atâtu 
în: mărimea summei, câ Ati | în. lovitura. ce s'a dati 
principiului, - - = 

VI. Reeuundaceri ea prin. oftigiulă (Xe. 484, | 
de la 27 .:Noembre:. 1856), a unei administrațiuini - 
eclesiastice. străine, :sub titlului de; Epitropia Mo- 
nastiriloră închinate la Sântulii. Mormintă“ în con=: 
tra instituţiunilorii : fârrei i e i 

„Pe lângă acestea, casă cuinnâscă acunii cine- 
va . starea: deplorabilă. a. finangeloiii Mitropoliei 

„şi. “Episcopiiloriă, : şi ; insubordinaţiunea “capiloră, 
clerului la /legile, în vigâre, “a cărorii padă. de a- 
prope.i este . încredinţată, Ministeriului. Culteloriă,. 
mare de;câtii a.'consulta rapportulii.. cu No: 335 de 

la Tanuariii' annulii 1857, ..adressatii, Caimacamu- . 

- lui, în, privinţa budgetului. din acestii anni. Dia - 

insubordinaţiune, decurgă uă mulţime de abusuii, ca- 
ri se. comită: pe tâlă diua: de. câtre capii clerului, 
precumii : hirotonil, ilegale de . preoți, înstrăinate: 

de locuri cu embaticuri.. pe: învoeli: illusorii, fâră 

observare şi: îndeplinire. de formele. legale: şi” fa 

- şeirea” Ministeriului,, etc, ete. i -iiii 3. i 
î) Reaoa Antrebuinţare, i cu: darea. gratiteailoră Șa:as,,



„Cătă pentru ceea ce privesce' pe Obştesca 
Epitropiă, fâră a. intra aici în, amănuntele abu- 
surilorii. ce: se commită înt'insa, mă voii mărgini 
a..observa; că. membrii "acestei Epitropii s'a. 0- 
„xîndaită de. către. Caimacamii, din cars duoi suntii 

"Omen necapabilă și condauinaţi de opiniunta pu- 
blică; și ca să .nu' se periculese interessele or-: 
faniloră, amii fostă siliti. săi fii subt cea mai de 
aprâpe priveghere, din | care - causă, cei “duoi 
„membri de mai. susii, caii: constituaă această can- 
cellariă, aă căutatii tofă felul de :mijlâce ca 'să 
se tragă de, subt ordinele "inisteriului, |. pr i „Într'enăi -.cuvîntă, la .uă băgare „de semă ce | 
li s'a făcntii prin nota No. 305, ai r&epunsi en 
atâta împertinență şi dispreță pentru: autoritatea 
Ministeriului, în. câtă m'amii: v6dută silită a cerre , printr'ună - rapportă către  Caimacamiă, -destitu- , 
irea lori. Dră nici uă 'satisfacţiune iu mi s'a făcuti, şi nici ună fiii nu sa pussii. anarhiei in- 
trodussă, în acâstă ramurăde administrăţiune; ce- 

„ea-ce în ori=ce alti. timpii: marii. fi: făcutu' sămi: : dai demisiunea fără:a maj ascepla uni momântii,! - Cât pentr“ averile. Monastirilorii. pămin= tene, cari formsă a-şeptea parte din pămîntulă țerrei Românesci, şi! cari dia. gi în Qi suntă pră- date de către. vecini, şi: Tribunale, de și ami ce- rutii prin. două : rapporturi” (No. '7,581 “de la 8 Decembre annuli 1856, şi: NO. 527.'de la 13 Fe- bruariă aniiuli 1857), a--selua: măsuri mai efficace -
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pentiu a'loităi: zarangiă: în. viitori; Ensă nici uă mă: - „Burănu' s'a. luatii 6ncă din partea. "Caimacamului, 
şi astă-feli - mă ; văduiii, redussă! a apăra singurii şi - 
fâră nici unu! sprijini, - proprictâţile»: teritoriale 
alle “Statului în . contra. acestei stâri de . lucruri 
vrednice de plînsă. .. -.:..:: ia 

-. .* „âcestii. resbellă ce face şecula Statului c con- 
„tra. Ministrului, 's6i, începntii “peste puţinii după . 
intrarea mea în lucrare, a.; paralisatii ori-ce. ac- 
ţiune a . acestui. Ministerii, 'precumii: se. pote ve- 
dea din celle. precedente. Ami căutati toti -d'a 
"una, pre 'câtii 'mi-a statii prin putinţă, a face să 

se respecte: legile. în tâtă întregimea loră,. şi,:a-, 
Ă prinsă, de . dorinţa de a: scăpa, averile » statului, 

cară, „Suntiă conaiderabili, amii făcută. și „Gre=cari 
concessiuni, sperândii printr! acesta că, voii „putea 
îndulei mînia Șefului mei... 

n Cu tâte acestea, apte. na încetiti dea lua 
din ca) în ce: “proporțiuni mai: “grave, şi în 'aceste 

iii: urmă dille mai: cu'sâmă ea: 'devini: înverşiu- 
'nată”iși sistematică: Obossitii-- de acestă! liptă- 
inegală! ce anti avutii ia Susține cu! “paguba: sănă- 

'tăței melle, m'aşii f retrassii de multi timpii din 

“Ministeriii, “deta 6nsă!. nu m'așii fi gânditii că, în | 

împregiurârile critice” îi care. ăe află, țerra: mea, 
“este: de: daioria ori: cârui: cetățenii” adevăratii 

a înfiupta; cu bărbăţiă toti felulă de! 'neniulțumiri 
ce “ară încerca : în: “îndeplinirea 'datoriiloră selle, 

şi ami ă prefteratăi câ sossirea Paceeniijori loră - 
+ , e



Commisarii. puterilorii garante. drepturilorii nâatre, 
să ?mi procure, saii sprijinul. necessariii pentru 

E îndeplinirea” datoriilorii melle, sall . „occasiunea; de . 
a: mă retrage: din. funcțiunea de Ministru, avândii 
deplina încredoie că a, l0ră. presenţă va fiuă pa-- 
„rangiă pentru - conservarea intactă a. averiloră . 

“ statului şi a reintegrârei legalitâţei, — pe care 

funcțiunea . mea me6 pune de acumiă. în, nainte iu 

neputinţă de a le; procura. Sică 
„Acesti! evenimenti, - asceptatit « cu atâta ne- 

răbăate, se împlini; şi subt semnatuliă, suppuindi | 
“aceste fapte -la . connoşeința. Escelenţiiloră lori. . 
„Comimisarilorii, . se. apportesă, la. otărîrea “lori 
"despre ceea ce are “să facă. i 

2 

Nicmoriii adiessătit. ae D.. “Scarlatiăi Creţulescu, 
| Escelenţiilorii lori, D- lorii Commissară ai puteri- 

" lorit semnățâre trattatului: din Paris. pi | 
Ie ii - pini ie pa . 

ar la arendnirea moşiilorit Monastirilorăi n me= 
închinate, în „totii timpulis'aii commissii abusuri p 
d€ră nici uă dată întruni: gradii | aşa: de mare şi 
cu .uă imprudenţă, ca aceea care s'a urmaţii acumă 

în; urmă. 

„Legiuirca de Ta anuulti 1547. (Ant. 2a 0- 
tati că: „Arenduirea propiietâţilorii Mitropoliei 
„şi. Episcopiilorii, să. se facă -prin, „ Licitaţiă, - pe: 

„pteimenă .de- cinci anni. . : .., în . presența, Mi- 
„nistrului Cultelorii : :şi- a „Commissiei . „finaugiale, 

| „allâssă; din, sînulă. Adunârei Obgteșei, în n timpulă . 
RR 

-: 
.- “
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„arănârei acestia. — — Oondiţiunile,. moşiilorii ur 

"a m6să a. se: face de. Mitropolitulă din preună cu 
»Ministruli Culteloriă, . şi după; ce :se Voră- ap= 
„proba. de - către Domni, să se „Publice. prin. Bu- NE 
.; „letini, etc.“ Sa | Dă 

„L Fiindă-că: suntermă în lipsă de uă asseme- 
nea Adunare, trebuia să se iea măsuri pentru unii 

„altă- felii de controlare, totii -aşia de seri6să, . 
| „il. S'a gisă că condiţiuuile; cată să se facă: 
de Mitropolitii: şi: de 'Ministrulă . Culteloră, . să 
„se confirme de către, Şefulă . Statului, şi apoi să 
„se publice; afară-de aceste condițiuni, nu se puteai: 
-stipulă,: altele. Cu tâte acestea, la cea din urmă, 
vîngare;. cea “mai . mare ...parte din moșii s'au 
strigahi. la. medatii, cu condiţiuni: suplementarie 

şi speciali, pentru fiă-care dintr'însele: „condițiuni | 

gcrisse pe, foi“ estraordinarie.. pe . cari. Ministrul 

Culteloră- ad-interim: le ţinea . dinaintea . sa, la 

'strigarea fiă-cărei moșii. — Aceste condițiuni se 
- urcă; peitru. fiă-care- moşiă ; la .nisce . summe de 
-1ă.4,000 pînă 1a.7,000 galbeni. — Astii-felă,. con- 
dițiuuile. moşiei Jigălia,: proprietatea : Monastirei : 

-Delului, se urcă celli puţină la'7000 galbeni. — 

Elle “consistă în:a-se construi două magasil: de . 

gidi, fiă-care încăpătâre - cell -puţini : de 1000. - 

„chile,-şi uă casă. pentru arendașii, ete. Condiţiu- 

- nile moşiei: Şigărcea' proprietatea. Episcopiei Ar. 

geşiului,: se: urcă cellii puţinii la 6000 : galbeni. — 

, Elle stipulă. “construcţiunea unei - case arendășesci e
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cu “sasdi-a camere” şi ca: tâte dependinţele,; :a două - 
magasii,icari :să: :pOtă 'coprinde :1,000: chile ; as- 
semenea.'şi uă-mâră pe apă Oltului: cate. apăicu. 
tâtă acestea “bu: trece câtiiegi de puginii pe 'ac6- . 

“stă moşiă. -- Cu modulii acesta, cobdiţiunile “ai 
împuginată, pregiulii “arendei! fiă-cărei. moșii, pâte 
şi [a :jumătate” din: summa: pregiului ce'aste moșii. 

„arii fi pututii psinde, .deca. marii fi. essistatii a- 
ceste 'condiţiuni; câci interpretarea 10rii. fiindă e- 
lastică,: se potii' îndeplini întruni: modă arbitrâ- 

„Tiăş:şi arendaşii, , sciindă că aceste. moşii sunt. 
destinate! pentru: cutare saii cutare. „persână, şi că 
“deca le arii lua, ară fi: suppuşi la 'consecinţele: 
unei interpretă ri de condițiuni essagerate să retragă . 

| după ce il: dătii ! nisce : pregiuri fârte moderate. ; 
E „Pentru: unele “din aceste moşii, condiţiunile 

| dcolatate în: timpului strigârei, n" ati: fostii» scrisse 
- nică de cuimii in: contracte: În cea: mai: mar părte 

a fostă! modificate.' S'a urmată. 'astii-felă s. e. cu 
moșia -F'eteșci:.a Eyiscopiei Argeşiului, pussă la: 
megatii: că condiţiunie, ca'' arendașiului să : dea: 
'pe totiiâunulii, 'în trebuința Episcopiel, 'dece :mil . 
oca : peşte, da..cea “inaisbună „cualitate, — :condi- 

“ţiuni, precună': 'vedemii, .fârte elastice. „— Acestă - 
moşiă a foâtă! arendată cu: preţul de 1,000. gal- 
'beni,:: pe 'cândii'.. țăranii: dedessâră! procură ide: 

| pers6ne,: câ: să dea. pînă! la :2,000 :: galbeni. > Cu 
+6t acestea; după “megatii. cele: 10,000 :oca peg 
te. din: condițiunea”! primitivă; aă fostii redussă în 

a
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contractii numai la 200 oca,. Deca se. află. one Să 
diţiuni trecute în. contracte, din „ neputinţa de. ; 
se. învoi. cu arendaşii, după cumii.; o. dor€i, totuşi 
s'a :reservati. ;pmijloculă 'de a o. face mai, tărgiă, 
țrecândii aceste. contracte" în condicuţe alle căroră 
foi nu 'eraii. nici; numerotate, nici: sigilațe de Se-. 

"eretariatulă. Statului,” după cumă, era. „obiceiulii. 
„Cât pentru moşiile, ce s'aii. pussii la medatii fâră 
condițiuni Buplimentarii, acestea .ail. rămassii pe 
s6ma: nnori: pers6ne. cu. influenţă, şi pentru acestă 
sfirșitii, amploiaţii şi  samsarii:. guvernului aveau 

„grije de'a depătrta: muşterii :: pe unii cu.. făgă- 
dueli de ia le înleşhi. luarea î în. arendă a. altorii: 

“moşii, 6ră; pe. alţii prin: anieninţâri. — Astii-felii 
8. €. sa urmată: cu moşia Studina, lăsată pe s6- 
ma unui: mare “funcţionarii. „care: îndată, a .. cedată 
“moşia acesta altei. pers6ne,, cu unii beneficii se 

& 600 galbeni... o. ri | 

+3, Afară de. 369, zăoşii ca proprietăţi ale Mo... 
nastiiitoria neînchiniate;. mai suntii- şialtele. mai . 

"mici, :tăinuite de .Episcopi,: şi. pentru cari. fostulii 

- Ministru. ajliă . Cultelori; Scarlată Creţulescu, Tuas- 

se măsuri de a: se înscri. îu lista generală, după ună. 

inventariă "şi uă statistică ; ce întreprinsesse pentru 

tâte e moșiile Monastiriloră, închinate și neînchinate. pu 
I- „Din: aceste .869 moşii, 91 sai dată pe: la 

igumenii : Mohastiriloriă + pe cari .: - suntă, clădite, 

subt titlu de: Vetre,: sră-:9 sau: dati. fără: me-: 

Qatii. Din aceste. 9 moșii şi a nume. Glodenu 

7



sa: Grădiscea, şi Calareiii şi “Hagieni, "Sati a 
 rendată D-lui: Petre Filitis. pe uni pregii, ce nu 
cuunoscii.! Mai nainte elle ai fostă: arendate: cea 

. Păntăiă pe pregiii de lei 20, 000, 'ceă “da doua ! 
„pe pregiii de 'lei:38,200; şi; acumii'.se află 6meni - 
„cari ar îi: bucuroşi să dea pentia cea: dântâiă 

ss “aude 'din -cândi în cândă că elle se voră pune 
„la megatii ;- d€ră ce lucru de 'râsii-! ară “fi:: ca. să 
„se“ facă” megaturi: întruni timpii. cândii toți: ăreu- 
dașii aă'plecată.:pe la--cagele'loră!i:::. -.- | 

„Din 369 moşii, arrăttate mai “susul, 200 celt 
“pagină sai: arendatiă . cu condițiuni speciali. Deca 
„Starii socoti -numai :câte 3,000. galbeni pentru fiă- 
care, paguba causată; Statului pe:5 : anni, se urcă; 

Ia; 600,000 galbeni ,. fără: a. socoti paguba cau- 
sâtă. Statului dia celle: 9: moșii. date fără megati, 

"paguba causată, din :celle: 5i: moşii: lăssate pe 
 s&mar igumonilorii;: ca Vetre, precumii. şi. paguba 

causată. prin 'arenduirea:. fraudul6ssă : a. moșiilori 
. strigate,  fâră condițiuni: speciali. -. a 

„Câtă :pentru::Vetre, este. adevăratii: că Art: 
1. din” legea privitâre la": organisaţiunea. Monas- 

“tirilorii, 'otărâsce ca. igumenii - să: fiă,, preferaţi 
cu. unii pregiii mai! potriviti, :după trebuinţa fiă- 

„cărei. Monastiri; deră prin acesta, legiuitorul a 
„întellessă că':mogia. trebue. mai iăntâi să, fiă pussă 

la nieşlati, e ca să se cunnâscă adevărătulă ei pregii, 
La 3 
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şi apoi.să se “fica: uă, reducțiune cuviinciâssă în | 
favor ea igumenului. =: - | 

„La 1850, Priigiulii Stirbeiu printi uă s ordonan- 

ță, a regulat: acestă! concessiune în modul urmă- 

„toră:. „că-şi aceste: moşii,. nnmite. Vetre,: să se - 

„arendese - prin licitațiă 'avelluia care va da mai 
„multi, şi să se facă: 6re-care despăgubire: pen- --- 
„tru Mitropoliă şi : Episcopii, câte - 15,000 lei fiă- 
„care; pentru Monastiiile de clusşea I, câte 10,000 - 
„lei fiă-care,: pentru celle . de: classea “IL. câte 
» 7.000. lei, : şi pentru .. celle: de. classea III câte . 
75,000, lei, îu tine peritru -metohurile . Monăsţiri= 

mon de: mai susii. câte 2500 lei fiă-care.t. 

- „Guvernul. actuală, şi. provisoriă,. printuă, 
ata ordonanţă; a : desfiinţată acestă disposiţiune 

şi a arendatiă după. cum i-a; veniți mai bine tâte: . - 

aceste moșii, 'Episcopiloră, şi. ' igumeniloră, . fâră 

chiari „cea mai mică umbră, de licitaţiă. Pentru a. 

demonstra paguba | causată : Statului cu „acesti 

modii ilegală de procedate,. voii. cita, numai, câ; 

tă-va essemple.  - PI IE 

„Pentru. Vatra Eeiscopiot Bugaului, care - s'a 

“ arendată, cu::12, 000. lei pe “anni, suntă, ,6meni . 

cari ari fi datii, mai multă de 80, 000. lei. — Va- 

„tra, Mitropoliei. Tirgovişeea, s'a. dată. cu. pregiulii 

de . 16, 600, lei, pe. cândil. chiarit,, „locuitorii voiaii 

să dea 4000, galbeni, - =) Vatra Monastirei Gla- 

vaciocu s'a dati cu 3000. galbeni,; pe, cândi eraii 

persdne e cari. ari fi. dată. pînă; la 5000; alei 

[ 
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i; „Aceste: din urmă. arenduiri: cată. să. A occa= 
sion natii Statului în totală uă pagubă. de „800,000 
galbeni. cellă puginii, pentru unii "spaţii de 5annt. 
.OMiari fi lesne de :a-numi pezsânele. cari ai luatii 

- parte: principală! Ia :. beneficiurile. .; ; provenite ; din 
acestă: negoţii. “criminali; 'deră acesta : nu este. 
nici: decumi: 'scopulii mei. Dâcâ în.urmarea încun- 
nostiințărei “făcute: de: min, cândi amii fosti Mi- 
nistru! allă. Culteloini, la':Martie trecutii,. înainte 
_ de. ani i da, dimișiunea: din acestii MI A inisterit, e Sari - 

arte 

pagubă: unu ară "mai: a adăogatii. pe. lângă celle- 
“ alte: 'destulii: de: considerabile; causate prin abu- 

| surile comhnisse atâtă în. 'acestii Ministeriii. câtii şi. 
în: “cellezalte: ramuii. “alle adininistraţiei.")- 'Oră câtă 
-de: “considerabile! Suntii,- pentru uă țerră ca: Ro- 
mănia, "aceste „pagube! materiale, + nu! suntă!: însă 
-nimicii în! comparăţiăi: cu. “r6ulii morală: ce i sa 
căusătr prin împregiuirâră” ca dcellea: în: „mijloz 
culii “cărora se. -producii.. . 3 ie ma 
Bi Moduliă: generală, . cu: care- ajinsesse o de ase 
“dolidimia'4 în acestă! țeură. sistemulii abusurilori 
Și alli: jăltutiloriu, făcusse: a se. nașce în unii spe- 
ranţa în”! alţii temere” de. Gniinenţa unei: schim-, 
“băi, or“ de: unde: arii „fi piovenitii Initeresisiilt ce. ro DEE set 

:C i 5 Pregua cu Înţa atică „Coniinissăriloră, cu închiri- 
era. Și mobilarea ciiselorii. ș.. 0.'l'cu: 'cumpărătârea. 
“eta "penru Sfatalii: orăşeniesei'ș.i ies Lie
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arrăttară puterile, Occideşitai. „pentru. s6rta. aces- 
torii fErri, stipulaţiile; tratțatului de la Paris, ca- 

„Ti i eraă favorabile, erati, privite ca , „începutulii . 
realisârei acestui „vissii. Acestă . credinţă ca să 
dică așia universală, ' formasse în ţârră unii nume; 
rossii, parțirii, de; :6meni, cari; fără vapugnanță, de” 
principii pențru morala: sistemului, ce .se 'credea 
apprpe de sfirşitulii sâil, se „abţinusseră, cu tâte. 
acestea de a; lua parte, la: „assemenea „acte (erime),- 
casă se potă. păsțra. pentru. sistemulii „care cre- ” 
dei că: peste pugipiă se: va inaugara. în Acera. În 
asti-feli de stare se aflati spiritele, . când nu 
numai. că „sa vădută ase; „impune erei, printr!» - 
unii: firmani,; Guvernulă; „cellii: mai, fâră control: 

"ce a avultii vre-uă: dată, deră €&ncă. şi mai. multă ; | 
Sa! văduti comittându- -se de acestă: Guvernii, fără 
nică; Mă sfală, nisce, „aete. de deprădare aşia de în- 

presenţa Cotamissarilorii Înalţeloru Abu 

lipsescă imeni. cari, nocunnoscândii limitele înal- 

tei; 'Commissiuni, „Să „mergă: până: acolo, îu câtă să 

le “er€dă commisse, chiară „CU consimţimîntulă pu- 
terilorii „representate,,, „cn "Scopii sistematică. „de, a... 

» ruina „moraliceșce ţerra „Brin. corrupțitini,. : Sin 

| » Effectuli, tutulor, acestora eşte că,Omeniicari reg 
do ia 

A NI 

. cumpunii partitulii. mai „susii, dissă, condamn pândă... . 
. 

acumii; ca himeră,, prey Fdleaea: prin + care, 5, au 
4:
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calculati “până îstă- i conduită lori publică,- = ca: 

„ve cu totii. miculii s6i meriti întrînsecii, ' putea cu 

tote acăstea ! 'deveni folossitâre pentru țerră;- — re- 

„nungiă unulii după altui -la- trecutulii: loră,* ca, să 

Si ea" și ci parte la fol6ssele ce tragii aceia'cari se 

unescii eu: 'sistemulii!: abusurilorii;: și deca nu se 

vă precurma îndată : acâstă, 'stare-a.- lucrurilorii, 

„berea est amenințată: de'a fi lipsită de elemen- 

“tele” posibile pentru” „anii: regimă răal- buni: d dâcă 

uni: assemenea regimil' se; află 6ucă, în. intenţiu- 

“nea: “puterilor câre se înteress6să de fericirea a. 

„cestei perne Dai 

- Rădăcinile profunde. şi întiise;' ce arbitra: 

iuli, iilegalitatea ; şi i jafur ile aii pussii în obiceiuirile 

. lamei n6stre politice, mulțumită nepedepsirei ac: * 

E cordate diferitelor. regimuri cari !s aii 'succedati 

în acestă - ţerză după resturnarea fiă-căruia dintr'- 

- înşii, ne face! a ne teme: că chiar resturnarea Te-. 

gimului actualii; va fi fâră:: putere: spro. a ne 'face.. să 

dobindimii uă îmbunătăţire reală; — ori-ce speranță: N 

„arii “putea” să, ne dea la începutii acella: care-l va . 

arma; — numai deca nu vă fi însoţită der uă cercetare 

aspră ai regimului actualii; urmată de vă retribu- Si 

țiune : seri6să''a: actelorii 'conimisse,; mai cu semă 

'de: despăgubirea. Statului "pentru totalulii perde-- 

rilor materiale ce! aii Causatii . averei selle aceste 

- regimuri: “de. corrupţitin6. Ari fi! de prissossii a mai, 

adăoga, că 'uă' asemenea cercetare. n'arii ' putea ' 

â geri6să, decă: în: "Toculi: “guvernului” actuală nu. 
1 

v 
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sară “ottndui altani provisortii, care: să înfăgige: | 
de. tote gâranţiile de „mepărtinire, Ci moralitate, 

Uă cosespondență. traissă: din: diurnatută,, Impar: 
:“cialulă de: Smirna“. dela 5 ifevruarie 1858. 
Tea, iei mia 

Bucuresti, 5 anuarie,. a 

  

„În acestă “moiueriti, nu este vorbi în cerci: 
rile ndstre celle.! mai. bine informate, de câtă de 
câştiguri şi. beneficiuri fârte mari ce 'realisâsă 
căți-va Smeni' cară sunti la putere, din arendui- 

rea: moșiilor Monastiresei, isvorii “nesecată „de 
mânicătoriă şi fol6sse' nemărginite.:, e 

„După informaţiile, autentice luate” din Mini 
steriulii : Cultelorii şi chiar de la arendaşi, "bene=. 
ficiulă illegalii se 'urcă la 120,000 galbeni, sum: 
mă provenită din pregiurile scăgute' cu. cari sai 

strigată "moșiile | subt nume împrumutată, „spre a. 
"se pute arendui; mai în' urmă ':cu pregiulii curgă: 

tori. Se” mat! vorbesce encă şi: 'de 16: mii gal- - 
beni daţi de: ună mare „demnitarii ' all bisericei . 

pentiu 6re-cari 'concessiuni” indulgente; se gice. 

encă, că dreptulă accordati câtorii-va isumeni 'de 

a “arendui - “singuri. vetrele. destinate „pentru între- 

ţinerea “Monastiriloră, s sa plătitii de" ei cu pregiuli | 

de.40 mii de! 'galbeni., Agia di deră,! Summa se urcă: 

îu totațăi la 176, 000. galbeni. i Mei te



Po o 

cu „câtă; elle - sai făcatii pe fagiă. la lupoină. dil- 
să, şi fără nici dă temere, Şi în adeverii,, după 

ce.-s'a “îngăduitii atâtea 'acte arbitratie, “putea-va 
cine-va să; se .mai mire de acâsta?......: 

| “;Bncă de :la' începutul megatuli, sait luati 
“măsuă ca să se depărtese ori-ce concurenţă, redi- 

gindu-se'. unii” allii:” douilea registru în care se 
impunea condițiunile; cele: mai. grele, | ba câte vă 
dată, celle. maj cu -neputință. de a ge împlini; spre 
esemplu: 'conștrncţiunea unul. „podi de peiră de 
„pe. iuli ce. irece, de dh cutare până la” cutare 
moşiă ponstrucținnea unei , șossele,, lungă | de uă 

- leghe. Ună. registru impunea, gondiţiunea de. a da 
- 500; oca, de păstrăvi | într unii, „loci * unde mu se 
afla” nici i puii. de, peşte. gi acestea. „ară Mi 

  

posete, şi,  necontestabile.. X a. 
| : Unele, din: mosii. Sail i Strigrată la jan ci E 

. condițiuni, pentru, arendaşi, „are se; „ureaii ; n 
la. Summa; de: '7000 „galbeni, pentru ; fiă-care di 

„e 
puginii. Der mâl a. “urmă, “a. încheerea. Con: - 

- tractului, arendașii. a " făcutii învoeli „particulare 
Da „prin-cari, Sail “desfințată tâte acele! „Pondiţiunt 

eu. gară. Pali, strigati. la megati, “Moșia, Bistriţa. 
a: Monastirei. 'Tismana se urcasse la _megatii până 
“la: 200, 000, lei, afară de. alte . condițiuni cari se. 
-. urcai la 7 000 galbeni; dară la îpcheerea; con- 

Să conpragtului, tâte,, aceştea Sai “anpulati, și moşia | 

33, ireentă, eu „Prepiuţă arendel 39.140, 000. ei. 

| -
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Cosmitii,: ioşia. Monăstirei Cozia « S'a urcati lâ ing... «dati. până -la 223 „000: lei, ăfară de! celle alte: În-. “"dătoririi'care se“ urcati la 3,000: ds gâlbeni, În contractii, moşia! s'a: “trecută: cu: pregiulă arendei | de” 163,000. lei, fără nici nă “altă 'eondiţiune: Uă. . altă: 'moşiă, allii- cărei nume ă' am! aitati,, Sa ur. cati - la megatii până'la' pregiulii de: 220 „000 lei, 

şi Sa trecuti în contractă cu-preguli de: 160,000 lei. ii 
„Cu tâte. că: “prin publicârile;: 'ce: s'aii '-Bicutiă 

pentru _megată, Sail arăttatii * anume! moşiile ce 
erai. să, se strige, Şi s'au invitatii: 'amatorii de: a 
le lua : în „arendă, dară cu tâte: acestea, mai în | 
“urmă sai scossii din nuiiiărulăi: I0iă și s'au păstratii Ni 
pentru socotela- Guvernului, patru: din” celle mai 
“mări şi' mai! importante, “Ar&ndaşii: ai! eclanistă 
Caimacamului: „contra acestui abusii; dară - M.: 

a' respunsii: "la. acestă” plăngere” prin: decretul ur ur- 
mători: Cumperătorii nu ai dreptulii de ! a între- : 
ba cari 'sunbii! moșiile: ce 0''să' se 'sliige: la: 'inedati 
săi acellea 'cari nu '0' să se slrige; ei: nu ati "de 

- "călăi dreptulii, de “a artorissi: pentru acelei: câri 
"sai pussă: la medătii: cală desdre' celle-alle,- asta 
e trăia Depărtamențului Culteloră: şi a "Mitropoltului. 

'»Moşia, cea: mare Poiana,” allă cării preţiii de 
arendă. anuală: se. urca: până la” 30,000! de: 'igial- - 
beni, s'a: păstrată deD. Beng&scu, "Directorul ! şi 
gerabtulă ad- interim alti: Departamentului Cul- 

„E teloră. . - a a) E 

„Moşiile. nuzaite” Vetes despre. cari amii Vor=- 
. . 

' 

 



biti: mal susiă, dai: nisce venituri fârte mari. Voiă - 

arrăita: numai. două fapte:. Vatra: Monastirei: Sadova. 
sa luatii în arendă de fraţii. Ovanduleşiti, , negu- 

. fatori, din: Craiova, şi contractulii cea închiăiată 
cu igumenuli acestei Monastiri,, care! era şi Mem- 
brun “all: Divanului, ad-hoc, coprinde. condiţiunile 
următâre: plată în nainte 9,000. galbeni; uă miie - 

- de gâlbeni pe anni igumenului, pentru . cei: cinci 
"auni de arenduire.: “Câti despre arenda, moşiti, 
ea: nu se urcă, de câtă la 11,000 lei peste summa 
Gin urmă, de. şi mai tgte arengile fâră deosebire Vaă 
îndoită. şi s'au întreitii. ii 
pi „Vatra. Monastirei, Străhaea, s'a luată în a- 

A rendă de fiul lui lanace Scateşii,-: „cu învoială 

"de a.plăti în ndinte unit peşcheşii. de.3, 000: gal- 
_beni,-şi. 1000 „de: galbeni igumenului. Arenda 

„astei moşii nu este „mai: niare,. după contractii, de 

„Câtil cu 12,000 lei, de cea -din „ainte;: 

: Dară.! operaţiunea, cea »mai însemnată” este | 

„aceeâ care se prepară. şi, „care se urcă, la 350, 000 
“galbeni în . paguba “errel. Este „vorba de vin= - 
derea. pădurilori.. Monastiriloră. închinate, Săntu- 

“lui Mormântii cari s'ail “pregiuitii,. Bai măsuratii, 
“Şi în privinţa, cărora, se asceptă. împuternicirea 
„ Patriarhilori. Gospodarulă din urmă luasse m&șuri 

„pentru păstrore a, acestei avuţii naţional. i



  

  

pot i Cercetări prin Monastii, | 

 Rapportuli Li : i Sau 

, 
. 1860 iunie 13 Ne. 5. 

 Domnale Ministru, î 

Ami profitatăi. de voia cei mi ami i luată pezitru 
allegere, ŞI: viindi în Districtului Vlașca amii mersă | 
la: Monastirea Giavaciocă sprea' împlini . missia, . 
su care aţi bine-voită a. mă onora,. .. 

-Amă. împărţită, lucrarea mea -în. trei, “pârți. 
„_ I,. Cercetarea „Statului potrivitii copiei cemi 

-aţi -datii. „ E Ea 
„a L Cereeiarea ; “averiloră mişeătre şi nemiş- 

"către, potrivită. catagrafiei făcută, acestei Monas- 
„tiri în annulii 1855... | a i 
E NIL. Alegerea obiectelor, arheologice c ce > ară- 

merita mai deosibită , îngrijire, în, intereesuli î8= 
toriei.. . | IE a. 

a Persnele ; trecute | în , ştatali “icestei Monas- 

târă. nu -suntă . tâtei. în Biuţă, şi celle mai: multe 

nu ȘI primescii plata! conforrăii ştatului recunnoscutii 

de .acestii Onor.; Ministeriă. Diihovniculii Calisti, 
trecută: în ştată'cu „000. lei: pe aună a. primită --, 

de - la igumenii, de: la înființarea „aceștulă, nu= 

mai 600. lei: Pa a 
| „Eclisiarhulă.- Harionă, - trecută în pati „cu 

1, 000 lei pe anni a primită numai 800. i 
, „Preotul „Nica, „preotulă, satului, cră nu wall -



IE 

“ Monastirel,. catei [tr 'Măniastire, . find 

scutită 'de către proprietate : cu optă vite şinouă 

pog6ne, şi ține, loculii anu preoti pentru Mo= 

nastire, trecuti în Statii cu 400 lei Be annii fă 

ră să primâscă aceşti. bani. ntiusust 

Paraeliseruli Iânni, trecutii,: în ştatii | cu lei 
RE 240: pe annii' este! Ghiară”  fireovniculi din Sati, 

care se sculeșce de contribuția, sea câtre fiscii şi 

“de: câtre. proprietate | cu cinci vite, şi cu șase 

pogâne, e o 
* Grămmăticulă Mihail “Grigorescu : cu 1 „200. 

lei pe 'anbii în “ştată, nu stă; bai nici uă dată, la Mo- 
nastire; acumii chiarii- lipsesce de. patru luni, cu 
igumenulă la Buduresci, în câtii toti cancellaria 

“casei stâ: închisă: Şi tâte trebue! probrietăţilorii 

Monastirei, precumii citâţii ; şi altele: românii uitate 

pentru 'că, mare: cine; “să le. dea. cxizsuli, trebuin- E 
_ciosil, "Din optii' "călugări “poate întreţinerea! câ 

-rora 8e prevede în- ştată. 2,400 lei, pe. annii, abia 
'surtii. “doi! înfiinţă. “ De și pe, lângă “celle- alte 
“economii sc, “maă otârasce” în tatii: 800" “leii “pe 
anni „pentru eta îneseh dar dupa + înărturis- 

d o iai - eu "destvirgire rosia. | 
 Gerendii coniăicile'” trâmisse. de "câtre Minis=- 

- teriăi „Spre-. a se trece într” însele plata. “hă- cârui 

'impiegată” Îa. AMohastire, adovrite! cu! “sub- scrierea 

„Bă-căruiă, amiţi "pututii: âssi: cu! Tăultă anevoință 

Tiumai două, una: pe annulă 1857, isub- Scrisă de



  

| 433; 
„tostalu” Ainistei “Grig “Bengesati. şi. „cea altă 'pe! 

anniulii 1858 sub-serisă de ':tostulă.. Ministru Cre-': 
fulescu, + i 2 titi ie Tin iii e i 

“În cea' arăatoia, + uimai “unii: trimiestru: este; 
însemuată, şi acâlla; Cu: “mare” neregularitate; Grăs 
în: cea de â” dota: nu teste. scrissu: nici -uă liniă. 
ii Amă constatatii acâsta pe: condici 'subt ade-:, 

verirea: “mea. “Afară : din: acestii: ştătă, „mât :pti=: 
inesce igumenuli: pe fiă: care: “anni, difterenţa : la” 
"arenda YVetrei, 55, 000: lei, care“ 'sumrmă este lasi 
sată spre - “buna: -prithire a '6speţilorii: câllâtori. ; 

'Se: întîmplă: forte 'rartii 21) le':  Ministiu, să: 
vie “&speţi ; la acestă: 'Monastire, . şi mai ravii Encă:: 
ca' “6speţii aceștia? să, plece! 'mulțuimiți.: : Săvirşiuidă::. 

în : acestii 'chipii: lucrarea” atingâtâre de: Statul” | 

Monastirei, am. procedată: la::cercetarea' averilor, ! 

potrivitii 'dissei mai susii caţagrafi; unde, din tâte: 
obiectele cultului, nâmii găssitii nimici de lipsă; Ari. 

gințâria, sântele od6re,: cârţile;: 'şi-tâte! celle: alte; : 

suni” în fiinţă şi 'bine păstiate. “Mobiles &ns8! suntă': 

în! cea mai desăvirşită -prâstă stare. “Din două! 
trei! scaune ce se, “mâl. găsesscii înttotă. aparta- 

mentulă, destinatii: spre: primirea “  6spăţilorii; nu': 

este unulii pe care -narii esita. cineva să: ştgă.: 

În biserică, îni. tâte apartamentel6; î în tote; chiliile 

plouă“ în. întru;!: tăvanurile jmâătate: câgute;” gi- 

duri, intregi: dărîmate ; hârtii şi cârpe: la: :ferestre'; 

în 1ocă de”! gămuri şi uă necurăţeniiă s general&mai .. 

pre susii de tâtă scrierea. | Daţi” mi-e; D- -le: 
28 
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“Ministru, până. cândă. sunt, &ncă în, partea, că 
dirilori, să. :v8 annungiii unii scandalii care :revolță,. 

pă orl ce omii de buni simţii. Ctitori care ai dă 
” acestii;, st: .locaşii,. şi/liăi .:aui dotați cu 15. noii 
- spre felurite faceri de: bine, ai rassi după păreții; 
: Monastirei, şi. în loculi. lori; s'a Qugrâvită vă. fi. 
gură; de '/statură, „naturală, cu. fraci, şi pantaloni . 
galbeni, fresată, cu;uă decorațiă turcească. Şi.cu. 
alta rusâscă . pe „peptă, la. capulă, câria scrie 0,. 
Faca. Iată în. pugine. vorbe tistoria acestui scan... - 
dalii: În: gillele, fostului | Domni Bibescu, r6po-. 
'satulii întru fericire boeri Faca, a, cerută favârea să 

sâvirşescă, eljii preflacerea Monastirei. Toti, ve-, 
nitulă, moşiei. Glavaciocu,. unii. sati. de! '700,.case , 
care: valora pe;.atunci trei . mii galbeni, 8 "a lăssatii. 

.D- lui, Faca pentra. optă anni de dille. 1. s'a mai 
datii şi :tâerea, unei . păduri, care, se. gice . că ar, . 
fi. produssă mai. bine, de 15,000 mii galbeni, spre: | 
săvîrşirea „unori clădiri, cre „aşi 'defia ;pe : orisei-.. 
ne. să .le. valuese mal: -mulii? de: 4,000. galbeni, şi, 

„care; se surpă.de..tâte. pârțile. Simţutii celli buni, . 
D-le ;- Ministru, , reclamă, „imperiossiă.. ca,.pe .murii 

| Monastirei, să.:se. „dugrăyescă, din noi ctitorii Mo: 

„ ”mastirei.. îi ae e ea n pi iza 

îu 'Acumii râmâne, a fuserana, „obiectele aheolo-: 
gice ce merită. uă; mai deosibită, iîugrijire;, aces- 
tea; suntă: ......,.: je iii ii atat pate, ÎI 

„L Uni patrăhiră de. val&re, dăruită de: c: 
” Brăncoren, „a sii i - ta pi mt iti, pt 

m .



  

  

ie Uă, vodciniţă: di "acceaştiepocă delia 
E 1 Ai “Uăi cruce sculptată în” lenă: miniatură, 
împodubită cu: “mărgăritară.. Dot CEO oa : 

IV Altă: cruce”. assenienea'! mai: i: vodă, îm 

podobtă cu: rubiniuri. E Et catei pe 
UV, Uă* cădelniţă: cu” “inseripţii.:?. ci i fe 

o VI. Untiiipomelnicii vechiii: în care suntii tre-. 

cuţi toți Mitropoliţii: (Erei ate intr 20 ae 
„NIL, Uă „easânie, cea ănteiă, tipărită în Jim- 
ba, românâscă, | eşită” “din tipografia' de- la Go- 

vora, în qillele lui Mateiii : Bassarabi. e 
VIII. Uă evangeliă tipărită, Grezesee, şi. Ro- | 

iu 

mânesce în " Mitropolia. “din 'Bucuresci la “aunulă 

1693. A ji sii ai mea n ri 

| “Aceste: t6t6' obiecte 'sunti forte “pregidse, 'ş şi 

demnede a! înavuţi :Musculă * naţionalii::: cea ae 

“În rapportulii ! generală” ce 'voiii. face: despre: 

tâte obiectele dă: asemenea. val6re,lăflate astă- 

Qi pe “la Monastirile natie; ivoiu. varrtătaii: D-le 

Ministră, părerea: mia despre chipulii:tuâri "lord îni- 

Museii:- at mt marite sali au tatea ALEI 

E Profit de acestă ocasiă Do le-“Ministru;ca | 

să: vă spuiii că - întrega luna du Dutiit, lună de - 

vacanţiă: o voit: "eousaora! niuinai: pentiu, asseme- 

nea. 'cerestâri, "+ ie perăi Pact di ea ari dat 

Ami! Ti paduită-D -1e; Ministea;! în miitele 

D: dată; Dohovnicului“:Călistii că! în prea: pui 

gine - gille "ŞI va „primi “tâtă diiterința'de- 400 lei * 

pe'ânnă poprită “fără 'cuviutii de câtre iumenuli



o. 436 sa | 2 | 

acestei Monastiră;, gi ami: i: încredinţat pe acestă 
"- cuviosii: pârinte 'octogenerii. că nică uă: șicană nu: 

i se va putea. face: de. Gătre,. acelli, de: care:se- 

“teme. Dea: abrutismentulă, resultatulă: unui lungă ” 

despotismii mu: ar fi tînăpită orăzce „sentimentă de | 

drepti. prin Movastiri, negreșitii; că” ami fi putută i 
“afla lapte de cari! sari roşi. şi aceia,ce: nu se ro- 
geseii, "de nimici în societâţile - laice. : 

si AR ÎN 1801; ilie N 2, a 

Ea “Rapportulii n: ri 

Să “Domnule Iinistru. i & . i Da - „ . Dr LOR Ia 

„în urmarea adresei d=vâstră cu No. - ci! pt 

| priu. câre aţi bine voită să. mă însărcinaţi -a ur-: 

„ma cercetârile  melle : prin Monastiri, începule:suh, 
ministeriele D-lorii Alecsandru G.. Golescu şi:C. A. 
Rosetti, grăbesc ia, Suppune Ja cunnoscinţa, d- stră 
„că-âmă;visitată;:Monastirile din, Districtul” 'Te-, 
leormanu; precumiă; şi celle din, Districtuli, Roma- 
naţi. afară. de Monastirea Căluiu „pentru care: voit 
rapportai cu “all: -duoilea., iz o ţ iai ă 

"Eu ami: împărţită, D-le... Ministru, aceste 
Monăstiati în :Monastiri,. „netchinate, « Monastiri 
închinate şi Monastiri, “Braucovenesci ; sub, divi- 
“sândi apoi lucrarea; îu. -fiă- care, potriviti, „com-. 
petinţei.. „actuale de: acţiune”, a; guvernului. asupra. 

„fă- -căria. din, aceste; „categorii... Si ir 

„Schitu. Didesci, În. „ Meleormapil: ami ;y viai tat 
dotat 

4



    

  

A 
“înar: ănteiu Schita Didesci.:4 cară este: du: Mio, 
“tropoliei., „Acesti - schită- „ține locă :de. biserică a sd- 
tului - Dadesci !: şi : în budget: figuresă ca! schit 
de classa: 3-a :cu unii: tatii de, ler ; 16.105. pe 
annă, distribuiți ula-: 9 ipersânhe, „ce; trebue să fiă - 

totii. Vauna în, ființă Spre. îruplinircă sântelorii - 
gerviciuri ale. bisericei. ;Viindi: aci, 'amii găssită 
pe . unii  părinitele " Anastasie, preotii de miră 
din satali Merişianii, şi pe, ună ;altii. bătrîni că- 
lugării, ' mai. în stare. de: idiotismi, şi care dicea. 
că este 'căntareţii. Numai pe, aceste :două: iudi-. 
vide ami găssită în tGtă: Monastire en, și spentru 
totă 'serviciulă. divinii şi. economică.: Ami. aflati ! 
că igumenulă: lipsia: la Bucuresci; ca. să priimâs- 
„că banii: după 'ştatii; ami văgutii că în locii de uni .. ;. 
“dubovnicii şi unii preotii, cărora li ce prevede în ştată: 
câte 1000 'lei de “fiă-c care, sântele . “serviciuri se 

săvirşescii..de preotulă satului Didsci şi de preo- 

tului Anastasie de: mai .susii, care vine de da unii 

sată' din: "vecinătate; şi: că. aceştia .servescii :: eu. 

“săptămâna. în "Monastire.. „Aceşti: preoți fiindă: hi- 

rotonissiţi pentru; ir ebuinţele săteniloră, rămâne să 

judetaţi d-stră, D- le Mintstru; cum . îşi :vorii fi . 

îndeplinindi totii de:uă :dată amândouă: sarcinile ;. a 

-“căci: spre; esemplu. fiindii. d6 rîndu la schitii, j preo- | 
stulii de la: «Merişiani,, care este: întiuă,. mare de- .. „i 

-părtare.. ds: Didesci,; ellă nu; :pâte' lipsi: de ăci pâ= 

năla: iinplinirăa': rindului; apoi: in! “timpulă; asta, - 

« facă poporanii sâl. fără, preotii in sati? Şi de, 
2
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„va lipsi de: la Monastir: cine”! tmplihesce Iceuti 2 
: Asta e: pentru: 'partea "morală iar! ipenfru cea ma= 
terială amii..să'.vă: : arrâttă,: D.le Ministru, uimăt6= . 

„rele: “Preoţii! 'de: Sate, fiindii:'seutiţi: :prini:: legiuiri 
"6 “drepturile proprietaricesti,: se bucură totă. deuă - 

dată şi de tâte celle- alte fol6sele ce le: suntii: accor-t 
date. Asta: este.ceea ce ei priimesci dreptii retribuz 
iune; prin urmare preoţii dela Monastirea de care e 
vorba, înlocuiuduise prin: preoţi! i de: 'nivii'!căre'și 
ai: resplătirea lori: ficsată;: de: legi. l6fa -'celori . 
„din Monastire, 's să: r&spundă igumenulă la ce se 

»întrebuiniţesă.: Amii:iniai” doveditiii. că; :Diaconii: nu 
este de: loci: lipsesce, de la: Crăciuntt;- „să “mal 
arrette sântulii părinte" igumeni. c6. s6i.fâce culefa 
Diaconului. Din duoi căntareţi, „pentru cară este allo=. 

- cală, ih ibudgetă: vă: summă: de :1400:1et, i; este'în 
“fiiuța. numar - unulii;i şi acella“ forte. slabă, în. sta- 
“rea: în! 'care amii! arrătatii niaf susii. : da: verstă' ca 
„de:'78 anni.:şi sare spunea'că până mai de-tină. i.. 

" priiria sdreptă- “retribuţiune- numai::.600 „lei:ipe 
Ș anhil. Paracliseri :mamii: vădată» de :locă;: "dâr ni 

s'a spussii: că: este + iată : de: egumenii ia Bucu: .. 
resci: ca servitorii. Va '8ă gică paraclisebuli înn- 
plinesce loculii:: 'rindaşului;i dar pe -alli paraclise- 

„ului cine'lă îmiplinesce..: şi-cu lefailui ce:se face? 
„căci alți: servitori: nu' mat) suntă: în'! curte; N'amii. 
găsită: nici: portară; dar igumenulit priimesce 16fa 
" pemru: elit; Vedemă. darlcă dins9:ipărsâne: :pre-. 

, vădut. prin. ștată: azil găssitu forfinţă, numa; + 4
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împreună cu. cel :ce lipsia' la; Bucuresci! Prin nr- 
mare, abusă la summa allocată pentru nutiirăentii, 
'care e:socotită' pentru:. 9persâne; 'abusii: la t6te. - 
în: fine, câcl:: cine. mai! pâte lua: socotela.cellori 
alte: summe cari suntăi: lăssate cu toiulă în dispo- 

sițiuneă iguimenului,: cumă “mici reparaţiuni, 'chel- 
tuiala bisericei,rhramurile“ş.ic, |. ii 

+ Permiteţi-mi, D-le. Ministru, să vă mai tragă 
“'atenţinea asupra “unorii alte: împregiurâri.. e 

'amă descoperiti” la 'acesti schită; câci sunt multe 

“şi de 'multe feluri împregiurâri prin “Monastiri, cari 

- trebuescii stirpite cu destvîrşire, fiindă'că contribu- 

“escu! la demoralisarea' poporului și facă 'ca reli= 

„giunea să piargă: din i ce în “ce: “din “prestigiulă . 

"s6u: Aceste” împrsgiurâri sunt: „igumenulii : are” 

vatra. schitului. Lăssată asuprăi cu pregiii de 40,000 

ler: pe 'annă; şi a " sub-arendat?o” cu .80,000. lei, 

“din care. „profitii : de :40,000 lei pe-totă. annulă, 

nu face. nici uă îinbunătăţire «la : :Monastire, -. câci 

“împrejmuirile: 'suntă întruă stare: forte deplorabi- 

18; odâile' torte: 'neîagrijite: şii chiar: ne: văruite, 

afară de. 'dou; ari le amit găssitii'. ceva ma! cu- 

i răţele, (acestea sunti odâile: de'găsduitii. 'passage- 

r
o
 

ri); biserica: 'amii găsit'oucurată 'dar : pavagiul 

“de totă! neîngrijită, + adică 'cărămidi se6ese, şi al-.. 

“tele ;: clopotniţă: are, : şi! clopotele: staii pe nisce 

, “lemne. ardicate': numai în: „paiente; în “câtil: potii să 

vă în pericolii: a cădea” şi ase: sparge. : „În: fine. 

- A pennan pia ma cae sii. Iată 

î - : e N ii po . . . 4 

N 
- .
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amilr ;zgatiineonrățenia şi” ncibgrijirea, 4 în - „ndte 
părțile: tis îi dati ie im i i ii 

" Monaștirea .; Drăgâneșei. Toti; fn Districtul 
“Teleormanului. ami mai. „descoperiti. uă Monas-. 
-tire; Vechiă, care mi. s'a! spussii de. locuitorii dupe 
-moşia.ei, că în. „vechime. a, fostii locuită de că- . 
-lugări și că este. suppussă,, Moniastirei. “Văcărești, 
'dar..acumii este .părăginită işi mai. de totii; dără-- 
:pănată,:'Are. ca destre:; moşia Drâgănesci, ;pe care - 

«se: află. gidită, ! biserică : şi. „care se; arendâsă 1,500 : 

N
 

galbeni. pe. anni: din care bani. nu se; cheltuesce | 
-uă- para: măcarii: pentru. întreținerea ei.; i Ce. dică, 

„întreținere! 'câci: suntii. mă mulți. anni; de: cândă .. 
niu s'a audită în acestă biserică... -atâtii . de „bine. . 
Qidită, şi. de bine „dottată, nică: uă; voce - în: lauda. 
4 Domnului, nici + “ună preoti: care: să, numâscă pe. 
“fondatorulă şi  dottorulăi, ei.,;. Tăcerea. desăvirşită. 
„despre acestă Monastire,: dovedesce îndestulă, are 

„idorea: ce. aii., părinţii ;călugări. Greci, dea, face 
totulii ca să: “piardă şi: „chiar memoria:;,  acellorii 
„Monastiri.. ce- ia însnşiți dreptul: a, administra, : 
-uă. dată, ce. că. "şi,, ati. assigurată veniturile moșii- - 
lori, acestori: Monastir. . Ceii.. passă + părintelui 
-Văcărescânu: 'd'aca pomsnirea. ctitorilor A încetatii, - 
“Vaca . „mormintele; ctitorilorii „și alle : rudeniiloră 

sloră aii rămassui :în, „Câmpii: subii;: picidrele:: pite- 
“loră: (eâci: în biserică, se: urmbrescii vitele acumil); . 
“gi: daca monumentele. cari: „ari putea. da. pe. ifagiă 
abusurile ce! „stvirgeseti călugării greci se. voril. 

7 
„. 
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“qi 
pierde:: Eli îşri iea. venitulă moşiel; “asta. este prin-. 
cipalulii pentru 'sine. Ei. suntă . “de părere, ; D-le. : 

"Ministru, că. arii trebui - să :se: “îndatorese “numai” 
„ide. câtă igumenulă:, iVăcirescenu: 'airepara;. acea 

biserică -vechiă:” şi ao: întreţine: întruni : «chipă 
„convenabil: până . se va .resulta: restiunea: :Monas- 
tirilori - închinate... iii a iat ba Cao i | 

„ui „Atâtea, Monastiri: :suntăi: in: "distr ictulă . Tele-. 
„ormanil;:: - pn Sa II aa ri a ae i sh - 

il si Hotăranii n. districtulii : Romanaţii aă: vi= .. 
siiatii mai ăntâiu:'Hotăranii, Monastire închinată. 
iAci amii -găssită' numai : :duoi” călugăil: iună.igu- 
-mienii: şi unii iconomii;::naniăă găssită preoți,n "ami 
găssită: Diaconii; 'arhii: găssitii cântăreţi.” amii 
“găssitu: nimici:în fine: diuicesări fi. trebuită.: să 
“aibă. Serviciulii : bisericel :se “împlinesce: de preo- - 
iţii:-şii dascălii : din “sată; iar: "igumenuliă::-nu : se | 
crede îndatoratii''a, face.nimică altă.-pentru: bise- 

iN „rică, de :câta':a: :Strînge' venitulă. „moşiiloră ::şi - a 
- Plă întrebuința: după placul. Acâstă'Monastire are, - : 

“5: moșii, 2 vii şi: "case: în: Caracală; şi adună: «ună: 

„venită cunnoscută: peste . 6000:de'galbeni pe-anni, . 

„„din“eară nu: face nici. uă îmbunătățire ;eâci- tote 

tobicctelă: divine; :t6te odârele:; bisericei nu pregiu- ' 
„escii!. mai. multă ; de câtă: de: ta. 50-60 gălbeni. 

Sa; făcutii -în fannii trecuţii: ună: :gidăe -deziuăs.în- 

"ttindere: destul dei marep-unde erab.otărită a:80 . 
iface -uă biserică :mai mare; „pentru că. cea: în: fi: 

inţă cate. vechiă gin torte “micăji dai biserica nu: 

1 , .
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-8 a mai: făcută: Sucă, 'şi Qidulă: cu, clopotnița; care 

se'şi „făcusse, îti, începută ase dărima, ii 

ip “stAcâstă : Mohastire este “ Qidită : de; jupână. 

Mitrea” “Vornicu: la 7096” și. NV: coprinde : nici 

-uă:anticitate ; bai:n! ami găsită ncă nici : pomel- 

| nicii/.pentru' etitori:ș: câte-va nume: însemnate:, pe 

„mă hârtie se vedeaii a fi de curîndii : scrise. Ami 

cerută ipunienălă să mi arrâte „Ce: documente are 

despre starea, Monastirei şi "mi a. răspunsii::că: 

"le: auluată «pe: tâte : igumenulii: Văcăresciloră. la 

- Bucuresci ș:dar..că stare. nu; prea: are :mare.... Și 

cu: uniivlimbagiii. fârte. attingătoră de.. Animă "mi 

ai-spussăi: „că în: annulii: acesta abia 1500 de lire - 

“ “a pututii: trămitte. “părinţilorii de,:josă- unde. 'suntii 

4380 de:părinţi călugări Greci cară trăesci Subi tâte 

. vessaţiunile 'Tureilără şi cari: nu:atialiă speranţă € de 

"'câtă:numai înuceea ce li se trămitte de aiciica să'şi 

“plătecă: “birarile celle; grelle şel:: şel.; Umilitiă- la 

- assemencai-cuvinte.; amă “procedati . la. cercetarea 

N destrâi: Mohastirăi. potrivită: câtagrafiei ce.possedă 

Ministeriulii. iUni:altă! călugării, iconomulii :Mo- 

„nastirei, sossi 'voiosiă:; de la Carucală unde fussesse 

sprei-infăţişărea' unui; processă. la; administraţie. 

“Surprins în „veselia: sea îmi mărturisi! că. ar fi mai 

avândii, uă: copiă după unii :sinetii.: Stăruinăi a-. 

| tunci.:cu- seriosițate,; mu: putu să nuw'mi; arrâtte, a- 

“cesti documentă pregiosi. «Este: copia,. unul. act . 

„prin: care Maria. :Fălcoianea arrettă. că priimesce. şi . 

ea ase sinchina moşia Fundu:Yornicului, .Monas- 
A pr 

+ Si
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“TiucI Hotă'tail, "dupa mir gizeyeseu: dieţile fiu: 
lui "si! "Bărbu? 'Şi nepotu-sâii': Oonstandin nulă că-= - 
pitahit: de* copii “din casă - la:. Constântin Brănco: 
vâiui şi altulă căpitani idei: 'dorobânţi, : :Gari. fiindă | 
închişi, cu: “Brăndovâriu' Ja. Constantinopole: şi bol 

năvinduse''ae cină din! 'care' ati şi. «muritii, aă fă: 

cutii“acslle dieţi.""! Ce condițiuni “vorii : fi maj” V0- 
pringendii !'Enâă îi 88 'mai': pomenesce; “iar -diez. - 
țile: trebuiă Îsă “le ( Conţiă!: +A mă” “mai descope= 
Tivărde! la i6meni: “cari ai''avuti affaceri de“mal 

mulți: dinti cu! acestă Monastire, că, moșia Ghim= Si 
paţii 'este: “dată i acestei 'Monastiră + -Gu' "condiţiune "ă 

| tipări” 'miilă “pe la săraci: şi a "mărita! "câte ! "42 

fele pe toti 'ânnuli din: venitulii: că „Nici + Ună 

cui tt cinaiipu” părere ca adrinistraţiet şi ai cai 

torii- vali iieiidași; 'acestă 'mogie împreunătăe cu Ho: . 

tărâni: vatra Moiastirel;: 'piiide astăgi. peste 2000 - 

'gâlbeni” păiltoti ânnulăt: “A mii descoperitii: că mo: 

și Hotânănit din districtulii Mehedinţi s'a 'aren= 

“dâtii” prin megatii! cu: ne! :25,000* pe aninii,; şi igu- 

„“menulii” în”: fiiiță “a a “tăleată, “pestă: acestă formă îni- 

'aeplinită, şi "ae'la: sine, fâră'atirea “nimenui' '4 reareri- 

«dăto ci :20, 000'-1ăifiigică tai pugină 5000: "lei 

“pe 'fătare? anii)? "Assemenea” abateri! din: feguL. * 

lile itoconite “uă dată! pentrâ” toti dauna; în' pri- . 

| “viiița'iadestârii' 'aşegăraintăy, trebue “de: apr6pei: uz | 

fate “în “GonBideraţiuiie,: dle” Ministrii, şi stăvilite i 

cu desăvirşire, fiindu-că implică dreptul de pro- ă 

,



CI 
-prietate care este, 0. cestiune, fârte: delicată: Din' 
averea Monaetirei, coprinsă-în gatragrafiă lipsescii 

3 bivoli şi..120 oi; aceste oi. ensă aă:uă istorie forțe. 
„-curidsă,. În realitate elle lipsescă « de la 1848, “dar în 

catagrafii figuresă, neîncetatii. până, astăgi, “Acesta 
face mate: on6re trămişiloră acestui. onorab.iMini- 
steri pentru facerea :catagrațiiloră. de destrea Mo. 
nastirilorii. - Assemenea, acte de complicitate, ară 

„trebui. f6rte; aspru : pedepsite, D-le ; Ministre,; câei 
ielle,; în locii;.să : „Suprime, :  încuragreasă,. abusurile 

- călugărilerii. |. Amii: cerută „euvântii;, igumenului 

pentru | aceste oi, şi?mi a r&spunsă .că:cândă Va. fi 
îndatorată. le. va... „cumpăra ; — dar: roduli. care Ă 

„ari fi „pututii să” producă acele, of: de, 13, anni . 
a încâce, şi, îmbunătățirea . destrăi.; Monastizer?- A 

" cestea :nu intră. în socotâla igumenului,., Eli nu  . 
se; mai: -gândesce; nică „la gestrea,; Monastirei, „nic - 

„că. de: sară; fi. mai, îmmulţitii -acea- „destre ; ari; fi 
mai „putut, să„se. împărtăşescă şi. dintre;; săraci Ă 

daca sarii. mai, gândi; cine-va- la; “scopulă pentru : 
„carei. suntă, fondate aceste, aşegăminte! Ca, acâstă | 
oecasiune; mai ami ;să vă facă, cunnoscută- uă îm 
pregiurare,, D= le: pi pie (tere, eeai numai 

dos 

omonasiulu Grigore: acumii: se giisesce. îgu 
„meniă. aci; ună altii călugări, șiat, mu..cellii ,recun-. .; 
noscufii. de j guverni; De. „către „gine,, ic ce dreptă 

  

; 
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Şi pentru: cea făcută! acâstăi schimbare! fâră sci-: 
rea guvernului, : eă::n'amii patuti dovedi... 7. 

"Monastirea Comana este unii: schitii. qe clas-; 
sea IV alli Episcopiei ; "Rimnicu; totă.: în. distrio-: | 
tulă. Romanați, Ștatul: acestei Mundstiri: “este” de 
8987 lei pe: annii:'gitrebuiă; a :avea! în fințărună, | 
personali . de: septe individe;, 'avândii fiă-care vâtei 
uă occupaţiune şi lefuri otărite. : La. „cercetarea cs; 
ami făcuti, amă găssită în fiinţă!: numai... „ună: 
locoţiitorii.: de ;igumenii, şi alți: duoi: călugări, toți. - 
forte :trenţăroşi 'şi locuindii + “împreună într'uă că 
suţă. cu totulă: miserabilă. “lamă” întrebată: de ser... 
vitorii biaericei:,şi "mi-ati. respunsi:. că: 'ei singuri, 

împlinescii t6te: serviciurile;.cu unii -preoti de; la; 
sată şi: cu'.unii jbăctiii care: e şi: cântăreții - i! par: 

racliseră. 'I-ami: întrebatii: CA. lefuri: “priimegci fiă-! . 

care pe anni, şii? mi-ai: răspunsii. că:el n'a nici! 

uă I6fă otărită; dar câ; priiniescă. de la. părihtele:E E: 
„piscopă -allă Rîmnicului, unii ajjutorii "de; “câte 500, - 
lei po anni, pe. cari “i împartii.: între: .dînşit;: în, 

„să; și acestă :summă : numai din. annulii trecuti” Pa. 

urcati la 500, câci până, atunci, priimeii. câte 250! 

lei pe, anrii;: şi: aceştia, în maj, „multe; irânduti ! ari, 

nn--toți uă; dată: Peiannulii: acesta, mail, priinaităi.8 En-: : 

că: nici unii! banii: "-ami întrebat: cu ce; între=, 

ținii: biserica; şi ice. li se liberâsăpentrui nutrimen-,. 

tulă loră, şi "mi-ai: răspunsă; ca întrețină. biserica; 

ou. ce! voescii: a: da, locuitorii: de: prin“. prejură de | 

milă, şi» că:ei se : nutresoii; cu. ce:: capătă; cerşindă, 

r . - E 4



] 

? 

prin „satele. învecinate::De hramuri; -lemne de foră: 
„şi reparaţiuni, nică pomendlă:inu: e.: Nu':sciinii cel 

arii! 'putea'răsptinde: prea sântulă şipreai smeri- 
„ tulii Episcopii. cândii..sării întreba ce face cu a-: 
ceste 9000 de: lei ce: priimesce! pe! “totă rannulă 
pentru: întreţinerea” acestui: schităi: Suntă de . pă-: 

>. rere; 'D- le: Ministiu;. că 'acestii sclităi să: 'încetese: 
de: a- mai; figura în “budgeti şi: să 'se ;ştergăi: din 
sarcină: Statului; + inizâs citirii nu 

 Popândelesci.! Totii în Romanați amăvisitati 
şi: “schitul Papâudelesci.:i: Aci ami :găssităuă 
transformaţiune radicală: “înilocă' de'călugări du-: - 
pă: “cumii: ge: “prevede în ştatit: amă: :găssită călu= 
găriţe: cari! ne“aii: arrăttatit: că: "'priimescii . lefurilei 
regulată: =—Dar cumii s'a; întimplatii isă răssară că-: 

„» lugăriţe în locii de călugări?-- Dipă spussa stariței: 
„ de'acolea, elle se affaii: la. unii: schit numiti  ŞSlăti-; 

6rele,: şi părintele: Episcopii. ai: desfiinţătă atellă: 
schit luândă” la: sine :cu: poruncă: tâtei documen=: 
- tele de: ;averea'iMoiiiisti: ei, şi. arendândi:de Sineşii 
moşia; ;ce'o 'ăvussesse călugărițele; arii pe ielle. 
le ai: trămiissă- la: Popândeleseii:: Uă iassemenea: 

iniţiativă: luată”'din partea părintelui: Episcopti,ră-! 
„mâne la “apregiațiunea D:str&, D-le Ministru. Speri: 
-că”de: veți cerceta :cu'i ideamănuntulii;: printruă axi- | 

„ chetă:: :special&;i 'veți: "descoperi, aci i. multe: lucruri: . 
“cari! “arii fi:de -folossii'să le sciți: iz iza! it 

9: 'Mokhastireai Brâncovenui:: În: Monastirea: Brănz. 
_covenil sei păstrosă: "multe: „obieete. ctitoricesci ii 

, Ea ” ” i , ”



  

ar, 

dăruite. de particolari . pioşi; pe cari le, voii numi. şi: 
" descri. a-nume: în, altii rapportii. . Monastirea, este; | 
bine ținută, gi. :Waca: toți călătorii voriă, fi priiraiți: 
cumil ; amii fostii. eii; „face on6re,; ;cellorii ce :înde-. 

| plinescii; aci acestă voinţă; a! etitorilorii..! : În, ac6- ; 
stă materiă, D-ie Ministru, şi în privinţa, aces-, 
toră immenuse averi concentrate îptr'uă singură.casă 
numită .;  Brăncovenscă;, este.., multă .de. „vorbitii,, 

“dar nu .credii „că arii fi. de . „cuviinţă: „ca Să. Vor=;.. 

pescii: aci. "Ua. singură... întrebare; ară, fideufă-, 

“cutii, D-le; Ministru; şi acâstă:_ întrebare, p.;crediă. 
eu -totulă, de .competinţa acestui .Onor. Ministrii... 
Daca averea Monastiriloră Brăncovenesci, este ab-, 

soluti lăssată în.:voea. epitropulii. acestoriipcase, 
pentru, ;ce.. Ministeriultizse.. Tai “străgănesce, a face, 

înventarie ;averilorii acestori | Monastiri,:.şi .pen- 

tru ce mal icercetâsă :'de, esistinţa,. şi „de- „s6rta aa; 

cestori averi? — -Deschidândii; inventeriulii avez: 

rei Monastirei: Brăncovenii, ce mi, s'a dată de câ- 

tre Ministeriii,. ami. găssitiilipsă, fâră multă cer- 

cetare, și numai după spussa, igumenului:. 67 ca- . 

pete. vite mari, 140. imători, 3418 "capete vite 

mici; gi tote. câte s'a mai. prăssitii: de;cândă s'a 

făcută, inventariulii din..urmă - -giipână,.: -acumii, NN: 

„dute tâte fâră..nici :uă formă. de epitropulii aces, 

tef:,cașst.:.60, 241 lei: trecuţi + în catagrafiă+ totă; în) 

acelli :anniă.:cai “avere: stabilă; a. Monastirei. saă, 

ridicati; toţi fâră: nici:uă' formă deycâtre, 
epitroplii 

- Averea răposatului igumenii Chesarie, co,



da8: 
prinsă” în'! itiventariii' ;deosebită, făcută” de ' acesti: 
Ouor.: Ministrii, şi 'care'consta în difterite obiecte;: | 

în: 'cârți,; i haine” 'şi''bani, Sa: : împărţită tâtă: "mi: al 

spussii igumenulii, "de: câtre” 'epitropii,"'pe: la diffe=" 
rit” pers6ne;: “şi “astăgi ni este nimici: în fiinţă din! - 

acestă averăiu ei ie i at aa i 
Ser Satele:“Pomenii işi. “Mărgenii, ce suntii: propri-!.. 

etatea.: acestei! Monastiri; n'âii: biserici de; loci, şi! 
„până mai alaltă-eri: se î îngropai răorţii! pe: câmpii 

acumil: li: sa” făcut! mă împrejmuire' pentru: grop-!.. 

niiță “numar: ! Astii-felii: 70 — 80 „familii din fă 
„. care! 'dini ceste sate: mai "biserici în-'cari 'să -la-- 

Ti ri . 

“ude pe Domnul: iii el ei cica po 

„9% ?n Alcastea! sunt, D-le: Ministru; tâte 'Monasti-' 
rile: din” districtele "Teleormânu” şi: Romanați, feat 

mita „Pentru “obiectele. istorice ce 'ami: găssită în-:. 
“tînsele voii rapporta deosibită: potrivită'instrue=! 

  

       

ţiunilorii' ce''mi 's'a: „datii.” te Pie tibia 
- “i NI: me i ia dat ati ja: ti 

e dt aportul. Mic 

i i i în bet e ah 
3 . “ Domhule Miritri, o e 

ie, E ae „iu. Di, i Sati PCI BR AI 

i > Distriătăle; "de: margine, in generalii; conser-! 
vă'iprea: “puginei obiecte: vechi; căci! ai fostii: 'es=! 
pusse mai:'multii “de'“câtă districțele ! 'de-:'miunte.” 

L Ceai'ce! este” mai interesanti - în privibţa. istorică 

prin: maonăstirile din * 'districtulii': Vlaşea,i“le ami * | 
făcutii! cunonscutii Onor:: Ministerii prin. rapportuliă “ 

= meă, cui'No-15, din: 'anuulă: 'trecută:”! „PirĂ 
7



  

a 449 
În inonastirile: din districtulă "Tăleormanui nu . 

amii găssită nimici importanti aftară de Monastirea 
Drăgănesci, care mai ameninţă a cădea în'ruină, şi 3 
care este forte importanti a se observa - pentru 
stilulă ei cellu. pură pisuntinii, localisatii :ca tâte 
clădirile ce ne ati mai rămassii din secolii. XV, 
XVI şi XVII. .Acentă; biserică este lucrată din 
cărămidă şi varii fără tencuială. Scafele, corni-. 
şiurile, brînile' şi soclulă ei 'suntă esecutate de; 
uă mână: dibace, şi cari ari. merita . attenţiunea 
arhitecţilorii noştrii “moderni... Ferestrele Și. "uşa 

suntă de uă piatră calcariă. tare, şi d'asupra uşii 

este uă inscripţiune cute coprinde sensulii acesta, 
că: „bateiă Bassaraba, sciindiă. că la acea 'bise-! 

prică .[ussesse clitoră mumă-sa, a. redhdil-o ellă îm- 

„preună cu rudele despre. mamă-sa Dinculă marele 

„spălară si Dumilrache marele. paharnică. & Acdată 

inscripţiune este forte interessantă, în privinţa pa- 

 leografică. În amv onulii bisericei este. uă piatră 

: mormîntală. fârte bine sculptătă şi bine“ păstrată, 

cu inscripţiunea următâre: „Sub acâstă piatră 0= 

„dihnesce 6sele. robiloră lui Duimnegeă "Stoica Spă-. 

„larulă * Sărăţianu '; și: cu jupănesa. luă “Maria si fiu-. 

„scă Sloica Coimssuilă, și fiă-sa jupâiăsă Ilinca mu- 

„ma lui Matci Ungureulă biv vel cluceră și: cu alte - 

„rudenii. “alle. Domniei sâlle îngropată la, 7251 

43), - | e i , 

„0718, câti de slabă se: vede, că... ară fi fostă 

îngrijirea movastiriloră: neînchinate; totii: a pă= |



trunsii. patriotismulii:- în ânirhile nepăssătdre alle 
„călugăriloră!. Români; :prin :monastirile: “închinate 
- &nsă, nu. ne 'ă: mai: rămassii nimici; gragiă: acestei 
mici schinteiă de patriotism. a. călugărilorii Ro- - 

mâni,. totă s'a. maj; „putută - “COnserva | 'căte:va: 'didiri, | 

câte-va, obiecte, câte-va cârți cari:să ne :potă: da 

sema, de starea. architecturei,. & . meșteșuguriloră, 

a 'arteloră: şi. a imprimeriei - în. feumoşii- secoli ai 
Da civilisațiunei române. Astiă felii la Brancoveni. găs- 

simti: obiectele următăre: ! -:. 3 
„4. -Diseii. de” arginti, poleitii cu aură, de. la 

tatei Basaraba. din leatulă: 1636. DD m 

„+1; Potirii-» idem lucratii : : cu '-smalţuri: şi cu 
staţi în relief totă. de la acestă. “Domni. 

1. Oruce -de : cornii: de 1 rinoe6r ac) cu' smal- 

gar şi perusele. N a a aa 
- 1. Cruce. în. leminii lucrată a jour cu smal- 

tr același Şi ei ati 

sl, Cruce, totii: de leranii | a jour. cu . pietre. 
2: „Crucă idem. legate. în arginti stil, mai 

aaoi. a ONE fe aaa pe E pe 

i, 1. Culâni: de : arginti, sisilatii. şi: “aurită. A 
esta colanii pare. a. fi “de. stilii venețiană vechii. 

1 Golan toti: de, argintii auritii a jour dunii 

sila mai. nuoii. e Ta 

21. “Tassăl,, în: -argintă” aurită, cu sânţi în re= 

et ună. stilă inferiori, 9 îi 
„1; Cruce ;mare; de. iemnii, “lucrată a jeur în 

relietat Pronunciate,. înfăițisândii 12 prasnice, cap-



  

81, 
| d'operă de 'lucru; legată în: arginti avătitit că scâd 
ne de pietre, din cari ai rămassii numai două, ne»: 
potrivite cu preciositatea obiectului.' “Leatii nu are; 
însă! 'după aparinţă Și - “după, spussa par. 'igumenă 
se crede.-a: fi: din: timpii lui”! Mateiu 'Bassa- 
raba. (Aflâmu că şi la Bistriţa se află “ui 'asse- 
menea cruce” dată” totii. de Mateiu” Bassarăba.) | 

1. Cruce legată în: urgintă aurită: de la „Con- 
stantin Brâncovenu leatulă 7200. (1692).-: iii 7 
le Evangeliă. manuscrissă slavonă, fără dată, 

darii care se: vede: că ară fi: legată de maj multe 
ori, şi care, după hârtiă, pare: a avea” mai” bine 

“de-trei senoli, Leg: ătura ' din urmă 'de' „argiată po- 
. leitii în reliefuri, cu. câmpulii întuă' siselură n&-= ! 
cunnoscită,. portă 'data:7144, (1636); Acâstă legă- 

„tură, c care după. t6ta- aparinţa a. fostii făcută: în 
țertă, e de mare înteressi? e o 
De Evangeliă slavonă, tipărită la anul 7144 
(1636) legată în: „catifea verde Ş cu” „argintii, 
fără, artă, e i e 

“1. Idem * fâră pârtă . legată; în Damască:! de. 
mătase cu" evangeliştii. în "simboluri şi cu”unil 

Christi. „răstisuitiis4 Aceste “arginturi “ai aparinița 

celei mai adinci auitichitâţi din evulă. mediii.: 

..1;-Idem. în folio mare: tipărită; în! Rosia sub 
Petiu, are. multe argintiiri. (Părerea. mea este că 

aceste arginturi s'au aplicatii la astă; carte, dă. 

suntii cu multă mabvechi)"ii i: i 
la?  Idom E r6mănâscă dia aimulă 1782 sub 

+ 

3
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Şerban. 'Gonst.. Voevod: Are exangeliştii de ar 
gintă, aurită în reliefuri. cari aă. apparinţa stilului 

- epocel imprimârei. 
1.,. Candelă de arginti în. biserică, la: mMor= 

minut lut Barbi. „ Brâncovenu cu leatulii 7182 
(1674). : i E Da 
Sub acâstă candelă guntă dou morminte al 
lăturea, d'asupra cărora se vâdi pe pietre i ingerip- 
țiunele următ6re: .. îi pa e 

Pe. uă piatră se Citesce:, p4icea daca. dosele 
i eposaţilora întru. duhulă sântă fericitulă, jupan 
„Preda vel vornicit* Brâncovenu si alle fiiu-sâi Pa» 
„pei postelnziulit, cărora : li sa înlimplată perire 

* „ănteiă Papej postelpicu | în dilleJe, luă. Constantin. 
"Șerban „poevodă, pe oremea. ce sau ridicată, do- | 
nrobariții 'căllărași holește” asupra domnt-s6ă șia: 
„neamului boerescă, atuncea, ai - uccissă. pe . Pa- 

„pa“ posteluicu -. fi indă  leatulă, . 7163 „(1655), iar 
ape. tată-si Preda porpicu, "lă 'aăi uccissă! “Mihnea 
"xoodă cell reă în „casele Domnești în Tirgovișle _ 
pnefiindă . vinovati niricit; și. Sai pussă acestă pi- 

- atră , de . Dumneaei jupănesa, Stanca. Cantacusin 
„Care - a: fostă, jupănesa, Papei. postelnicului, luna 
n(measița) Iunie 4. din lealul. 7176 (1668). 
Supă: cum se: vede, acâstă piatră 'esteinteressan-.. . 
_ță „pentru., istoriă.. Şi apoi ȘI, în, “privinţa paleoz 
grafică merită: attenţiune,, 

marmură dace. lerrina jupănesei- Schei Canta- 
4.
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pcăsini, fată li. jupanăi” “Consiazitinu, di vechi și, 
îinpăretescă rodi. Canlatusin: bid vel. posteliiucu, și 
54 Domnei ..Ilinchi feti: bătrînului lo Șenbăn Bas-. | 
„saraba voevod ! „jupântssa, lui jiipari: Papei. Brânco= - - 
scenul [+ ....:*] feciorulă, laii jup atăt Predi Brăân- 
„cobânuli : bio vel vornică şi - htiimă Blăgocestivului 
„:Domnă “Ion Constantin B: Bassărabă boevod cârea. 
„cu mari bliudeție;: şi cu multe niilostenii. si cu înes- 
;pusse. alte bunătâți irăindu; şi îriiptitin di vârsta: îi 
„de anni [ie d] di “cadre 44 veduită 'stracă de 

“ sogiuliă er... crestinesce s'aiă seiteşiti la ăn 

nulă de la didivea lanhi? 7207 side lă spdseriiă 1699 

“mfeor. 1. întru allă un- spre-c -decelea anni alli Don- 

„miiei fiului 'scă 'lon . Constantin: BIB. “voevod ca- ! 
„rele cu mare cinste! şi cu 'tote “oreștineștile. porte- - 

„nari şi: milă. aici la. nonastired “Branicoienii, unde 

ea ânsâşi la morte:aă lășsatăi, addiicend-0, lângă - 

„sogiulă ei. Papa poslelniculă' şi săcru-stii Predă 

»EDrnicu. 0 'ai astrucatii.“ Stie : Ei 

Din. susulii acestei inseripţiniit din vidă, stă 

acuila' cu două capete şi. coronată. - Bordurile” a- 

_cestoriii două: pietre suntă ' "unii deseiiiniii' aşa de 

frumossii: şi suntă. aşa, de bine” seslpăte în câtă 

nierită. a fi: dessinate. - a 

“D'asupra uşii în. siteul pistriceir- se vede 

scrissii 'irmătârele:': n Acestă: 'sântă: 'loidastire dintru 

„începulii fiindii fân te nică, 'săit prefăcută de jipo: 
Di 
”) lipsi, care. e văii! sunti” 'dini 'caiisă. că! esto pia | 

; jiu pata pe 30H 

tra ruptă. i SE E
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ssafulă. „Matei voevodă Basaraba, şi la: 16tulă 1699, 
- preposatulă. Constantin; 00evod' Brăncovenu, - pentru 
ipcă, Sa 'astrucatii 6sele, nemulyi“măriei. sale aciea 
„pe ecumă: în, -pielrele mormintelor „se vede scrissă, 
Sa. mai. mărita sânta biserică, şi sau .  adiogati 
“»odăele, despre miadz- di 'de: : pomenilu lit Domn Con- 
„stanlin. ooivod; „Brâncovânu „Basaraba,. iară la. lea- 
„luli 1937 genar.. ii: sdrobindu- -se.. cu tofulă deîn- 
;,fricoșatulă culremură,; sa. „noilil : precum se:ve- 
„de prin: osîrdiu. cuiossului arhimandrilă, Chiră Te- - 

ai “odosic. Trapesuntulă igumenuli Brăâncovtnului spre 
:"neciniou pomenire. şi a: cuzioșiei i salle.. 154 “au= 
„gusti; dpi „e 

În frontispișăulti clopotniţei acestei. Monastir 
E este portretulii: Ini' Mahomedu accoperită de pro- 

- tecţiunea unui. Îngerii. Acâstă urmă,  frapantă,. din 
timpii de decandință ai, “naţionalităţei” şi . puteiel. 
românesci, arrâttă curati că pe atunci,. biserio= 
nâsstră, ca. să se -potă 'apăra de : vandalismulii 

| Turcilori, trebuia ; să se „pue. subt protecţiunea lui 
„ Mahomed!. Trebue - respectatii „acestă .durerosi 
suveniri, ală  decadinţei . naţionale, cândii creşti- 

“nulă, pe pământulă. creștinii, punea. pe Mahomed 
"în paradisii şi-li ocolia de. _angeri. Acesta a fostii 
„epoca „Slăbiciunei române: începută „de Georg 
„Ghica, şi sfârşită de Constantin: Brăncovenu, pre= 
gătitoriă, epocei. fanarioțe.,, terte ui 

Pentra că suntii . în "Dattea anticitățilorii din 
mediuilii ev, de şi essii din districtele prescrise



mie, „pentru: cercetarea: Monastirilorii din îp insele; | 

dar ră credii datoră, domnule: Ministru; să vă arrâttii 
că 'în Craiova se află biserica sântului Diinitrie. did: 
ită la începntulii. secolului all 13-lea de I6n. Aţani 
allă 2-lea şi prefăcută de. Matei Băsaraba.; Este 
de 'neînţelleşsi nepăssurea şi: neîngrijirea., în care 
auttoritâţile 'bisericesci. şi laice aii-lăssatii catedra- 
la. Baniloră Craiovei, atâtii „de bine. gidită, să aj- 
jungă în. stare de ruină. Bii. cregii,: domnule Mi- 
nistru,- că mari fi: 6 să,se trămițtă uni arhitectă 

„să essaminese acestă. monurientă şi se vagă, daca. se 

mai pote” repara; câci ori-câltii: ară costa acestă.re- 

paraţiune, - totă .n'aril fi. multă. + A. repara : acâstă 

„biserică, care. represintă vă epocă. atâtă. de: adin= 
cată în: vevhime şi careattestă uă civilisaţiune na- 

ţional&: în acea: epocă,; face. multii. mai: multii de 
„câtă a didi din, noii ..dece „biserici de: mâni ngdi- 
pace, fâră ::stilă şi fără artă, şi care să nu re-! 

presinte nimici. -.: : ai Ii 

„Ce. este ănsă şi mai  durerosști dotmule Mi- Ş 
pistru, este să vagă. cinevași: “Monastirea -Buco= 
vâţu după stânga Jiului; În. acestă biserică ve- . 
demii costume și citimă. nume: alle vechilori Bani 
înainte: de Negru. : Nu :avemi : nimicit: în. țerră mai 

frumossii: și -mâi demnii:.de păstrată că pictură;de 

câtă. interiorulii acestei, biserici. :Eui credii acestă 

biserică . mai vechiă - de câtă sântulă Dimitrie. Ar 

hiteotura ei este. Cani stil minunatii;: “temelia pâ- 
o ue.
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PE să din. ruinele;;unet: cetâți  allâturea. cu: dinsa, de 
„= “unde mal scoti şi astă-gI locuitorii: assemeneă.că: - 

rămidă.: : Brenele; cornişuri şi scafe -nuniai “din 
„cărămidă  roşiă, au o simetriă, eleganță şi gusti 
. Snrveâtă „ară. putea. rivalisa' cu cele mai: renumite 

„capo-d'operă de. stil bisantinii a. epocei isdlle: 
'Clopotniţa se -vede adăogată. în: timpii Basarabi-, 
lorii. Numai clopotniţa este în ruină; corpulă în- 
tregiă 6nsă alu bisericei. antice, n'așteptă.. de câtă . | 
buna. voință, şi intervenirea d-vâstră ca să-şi iea: 

„t6tă, splendârea! sea primitivă. , -Pentru apărarea 
acestei biserici de mîncăturile- Jiului, 'pretecste ce. 

„a luati pentru părăsirea: ei, arii fi destulă uni: 
= «chetă: în lungime de 10 atinjini.. Călugării Greci, 
„căci acestă capo-doperă română este: închinată,” 

: din nenorocire, la -Meteora, :spre a: despoea, şi'a 
“stinge şi pomenirea -bisericei. ce despâe,.: ai di-: 

dită, prin Hrisantii. Oresenuli, uă îngălitură ca t6- _ 
„te. celle alte. ce ai eşită. din mâna acestui călu=: 
“gării, numită Bucăvâţu! cellii noă,: întindă .căria- 
„a 'iQugrăviti, față cu unii din ctitorii ce ei ati s0-: 
» cotitii: că, trebuia 'să-i copiese aci, ali: dugrăvită, 
domnule: Ministru, : spre: deriderea pomenirei acel- 
lori pioşi: Bani şi::Domni. ai. fârrei, spre: scanda- 
Iulii :tutulori, uă cocână cui; malacofi.: În. acestă în-. 

 gălitură,  fâră 'stilă şi fâră- artă: a transportată de 
la „biserica cea; vechiă;; patru pietre mormîntale su- 
perbe la: înfăţișiarea : lori: pentru 'sigiliulă: loră.. 

; antică, pesitru. stilul “lorii „unici şi pentru -earac-



457. 

terulă: inscripţiiloră lori: de cellii: mai niare' inte: - 
„ressii paleografică. "Trei din' aceste! pietre: suhtă 
espiusse înteimperiiloră; 'Gră iina este așiăgată i în bi 
serică.* Toti: aci: ai iai" adussii! Şi clopotului” de 

Du Bucovăţulii vechiii: care 'ăre uă „aparință fOrte 
"vechiă 'şi inseripțiunea:” “următâre 'abid : :descitrată: i 
Domin. manuit în aelrenum.. D. C.A. d S. 7 0.'u. 

„eroum. Ra ! 

- Permiteţi- mi, d-le ministru, să văallâturii aci 
Mă , slabă imagine ce amii scossii prin fotografiă, a. 

- vechiului Bucovâţii, a cellui mai antică monumerită 
--ce avemii în 'țerra nostră. și care este contimpo= 

* rană cu. biserica sânţilori Apostoli din Nicopole. 
+ 

 Încheiii aci acâată carte care s'ar putea numi mai - 
cu a drepti cuvântii: Dossariulă oficială şi of|iciossă 
alli cestiunei Monastiriloră : închinate. Ami allessă 
din tote actele, numai documentele ce mi Sau 

părută mai proprii: a figura că piesse: justificati- 

„Ye, cumi şi tablourile de socoteli: alle” unora din . 
aceste Monastiri făcute pe la; începutul secolu- , 
“Jul trecuti, „credândii că afară din cei-ce se inte. 
ress6să de cestiuuea, Monastirilori închinate, scril- 
torulii ori-cărei ramuri în. istoria Romaniei, va 

găssi punturi de plecare pentru compararea pre- 

Seri 'obieetelori, val6rei: monetelorii, numi- 
'rei stofelori. şi e. Lt. și celt 

„Nu "mi rămâne. altă: "de câtă: să uresii. ener-



e a 
„giă. şi. “suceessii, ;cellorii - “cheraţi.: a; „resâlva cea; 
mai. mare din tâte. cestiunele naţionale, Şi să dai, 
alarma. în tâtă societatea, în, totă națiunea + -Româ-, 
nă.a,. veghea, asupra” acellora | „ce 'aii, ;saii' să . pi 
„ne-meritese dela patriă,, saii;să lasse; „numele ioră 
“urei. și: blestemului maţiunei, . N 
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Cu mila lui Duiinedei To Leoni Voovoăt 

şi Domni a tâtă țrra 'Ungro-Vlahiei, fiulu ma= 

felu şi pr6 bunului răposatului Io. Stefanii “Voe= 
voci, dă Domuia:'mea această -carte a 'domnieă 

_melle. ca să fiă:de mare: credinţă tutulor popi: 
lori şi: diaconiloriă de -prin oraşe:-şi din t6tă $6r- 
za doinniei: melle” dela 'tâte gântele biserici: câți - 
„popi :şi -diaconi voriă fîîn* eparhia” “părintelui - 

“ Episcopulii Efremii: de 'la''şânta Episcopiă dela 
Bugâui, ca 'să ştie “pentru 'nisce: lucrâri şi! 'obici- 

-“muiri 'relle : ce ai fosti adusse de! 6meni străini - 

- în'ţârrai. „domniei : melle, + cari! 'obiceiuri :niminea . 

nu le: ai “mai putut: obicinui;. câci vâdândii: că 
suntă 'de. mare. pagubă țârrei, pentru aceea Dota- 
nia mea “amii socotitii de amiă strînsii t6tă ţerra: 'bo- 
iâri mari: și mici, şi. 'oșii, şi magili şi toţi” 'slu- 

- jitorii “de: ami! sfătuitu cu voia - Doniniei 'melle!. 
Deci. vâgânăa toţi, atâta sărăcie şi pustiire. țârrei, 
câutamii! Domnia :mea. cu totă sfatulii- ţ&rrei să se 

“afle! de unde. cadii -acelle nevoiipre'ţerră,'aflatu-
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_ Waul-şi s'aii  adevâratii, cumii tâte nevoile şi să- 
“ răcia, ţârrei. se începe de la Grecii streini, cari 
ameștecă Domniile' şi vîndii ţârra firă milă, şi o 
precupescu . pre camete asuprite; şi d'aca vinii 
aici în ţeriră ei nu socotescii să âmble dupe o- 

- biceiurile terei, ci strică tote Jucrurile bune şi 
adaogă legi relle” şi asuprite;; şi alte slujbe le 
ai mârită și le ai râdicatii, fâră s6mă pre atâta 

- greime ca să-și plâtescă: ei cametele lori, și sâ "şi 
îmbogăţescă, casele lori, + şi: Encă :alte multe stre- 
inâri, aă, arrăttată spre. Omenii, ţârrei, nesocotindiă 
pre nici 'ună, omii:: de (țerră, instreinândii ; :6menii 
ţerrei : despre ;. Domnia mea cu -pisme şi: cu: ne- 
pâști, și asuprindă săracii fâră milă, + „Și ar . 
răttândui yrăjmăşie - “câtre. toţi. 6menii, țârrei; deci. 
vâdândi. Domnia mea. nişte “lucruri, ca: acelea şi 

"- prada. țErrei, :. socotitamii. Domnia-mea din pre= 
ună; cu; totă, 'sfatulă ițerrei,. de: ami: făcută, Dom-: 
nia mea legătură şi jurâm întă mare de-ami' ju=, 
rată Domnia mea; :țârrei. pre; sânta, Evangeliă, Şi. 
cu, mare 'afurissanie: din ?naintea,. cinsțitului şi! pr6 
luminatului pârintele- nostru - allă ; trei, Româ-. 
nesci chir „Vlădica ; Grigorie. şi din 7naintea pâ- 
rintelui: "Teofil episcopuli:. de la Rimnici, în sân-- 

„ta: biserică a; Dombviei: molle „cea: mare din ceta- 
„ea. „Scaunului : : Domniej 'melle; “din, ; Bacuresci, . şi 
„după, Juramintiă, cu; toti sfatulă Orei, călcat: amă 

“ acelle, obiceiuri ; relle,. şi le “ami. :pussii; Domnia 
„mea: 16te. „dos: ȘI: amii Bcossti; acei (Greci străini



din țară. afară ca pre nişte. neprieteni ţârrei findă;, 

şi ară. tocmitii. Domnia :mea; gi alte: lucruri: buue,: 

cari. să fiă'de folossii ţâurei, ca şi cumii, celle legi, . 

„şi. obiceiuri. bune ce':le ati fostă tocmită cei, Domni 
bâtrîni: ce! li se feric6să viaţa lori” şi li. se: cun=. 

„hoscii tocmelele că ai fostii de folossii' țerrei; a așijde- 

_rea şi: Domnia mea &ncă ami tocmitii, 'Şi anni întărită” 

legătură: cumii să fiă roşii, în pace :de: dijmă- şi 
de; goştină şi: de amârtri şi: să: dea birii+Domniei, 
măelle ' îritrună! „anni 'de: “două: oră, de uni :callii 

câte:ug. 40. la:Sântuli 'Dimitrie. şi la: Sf... 
şi popii '6ncă! să: dea 'birii întruni annii de două - 

- ori.la Sântulii: Dimitrie ug: 1;şi la Sântulă; Ghe- 
orghe 6ră ug: 1 şi -.;:. 4. Episcopia: de la: Bu-: 
„AG cumii; ai fostii adetuilii şi: obiceiulii Şi: mai din. 
-nainte vrsne; şi amii ertati: “Domnia. mea pre:popi 
să  fiă': în . pace” de birii: de: lună : şi de gălctă. cu 

fini 'şi : boi, (şi: de. 6ie. secă, ii de -callii, şi. de. Ă 
- miere, şi: de câră,: “şi de. împrumutii, i şi! de. bani! 

de : cununie, şi: de mîncături.. câte suntă preste 

anni: de nimica val: sai bîntuială să n'aibă,'nu- 

mai: să aibăa pădi sântele' biserici cu: slujbă; şi 

'cu. prațilă 'domnâscă, şi în di şiîn npte,:ş şi să r6- 
ge pe Dumuegeii: pentru sănătatea Domniei mele, şi . 
peâtru  sufăetulii răposaţilorii: părinţiloră Domniei 
melle, şi pentru tâta crescinătatea, ca sâ fiă Dom- 

nici melle pomană; ș și după jurâmîntii,. pus'amii 
Domuia mea și blesteinii cumii de voiii câlca Dom-. 

1) Loculii: rămassă. gol, e este albi în originalulii. IE 

, 

N.
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 nia imea această. legătră şi Jurămîntă,. acellă 
 blestemii: să fiă totii asupra capului Dumniei mel- 
„le „gi '.a: casei 'Domniei'. melle;. ră pre, cart va 

dărui. Dumnegdei a; fi domni în urma n6stră ţâr- 
rel: Românegci, &acă a rogii în numele lui l)um- 

uedei să aibă; a cinsti: şi a înnoi şi a întâri această 
“legâtură pe :tocmâlă 'cumi: scriă mai 'sasă; ră ci:. 
“ne va câlca şi vă „sparge 'acâstă legâtură ş şi car 
te a Domniei melle, acelia să âă  procletii ş şi bles» 
tematii . de . Vlâdica  Christosii, şi, afurissitii de 
818 .sânți. pârinţii cei de la Nicheea,'și să locui- 
ască cu luda și cu; Arie' la ;uniă:locii întru .ne- 
trecuți! veci amin;: stă: deră; şi: marturi.” aşedă 
Domnia. mea,..Jupanii Hrizea, marele Vornică, i 
'Japanii.: Papa : marele 'Logofâtii,: i Jupani Du- . 
“mitraşco. marele. Vistieră, i Jupanii. Miho marele 
“Spătaru, i. Gheorghe “marele Stolnici, i 'Buzinca 
“marele: Comis,; i.. Nedelco. marele. Pah. şi Jupană 

Constantinii; marele Postelnică, şi; is:: singura gi- 
sa Domniei melle, ami scrissii eu Stoica Grămmă- 

ticu.;: în reşedinţa : cetâţei: Bucaregci.. Luna lulie 
"28 dille şi. de ila: Adamii pînă acumi cursulii an- 
nilorii. în. aanulă 7139, annii Domnului 1631. i 

hay ț | 

   Pecetea i “las Leona. Vocvodă- parinte pi 
  

  

„-



n, numele, "Tatălui si anl iute şi “altă, Săniului 
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ai mai re li a îm 11689. 
ra ... 

„Duhii aminti, - . 
pie 

ie aie n ati i. ... e 

„Noi: Iu Mateiti Bassarabti ca darulii lui Du: 

meet: Domnitori: şi! biraitorii a: tâtă: ţerra: Ro- : 
mânâscă;: encă şi unorii. pârti'- de, preste - munte . 
a Almaşialui': şi Făgăraşului Domni * iproci, -tu- . 
tulorii "din preună, ăşijderea'- “ŞI - fiă-câruia' 'câte 

unulii : deosebi, cârora''se cade a. şei şi a: înțel-: . 

“lege” de acesti. Jucru, locuitorilori. “țârrei: n6stre 

Românescă dintre -- -amândoiă | rîndurile, aşa 'du= .- 
- hovnicilorii ca “şi: “mireniloră;; “prea: “numinaţiloră 

Domni»: prea sânţilorii “Mitropoliţi, de. Dumnegei 

iubiţilorăi: E spiscopi, prea. cinstițilorii Arhimandriţi, 
cinstițilorăi” igumeniă, ! cu bună: mindrie 'Protopopi 
şi: preoți şi: diacaii şi a "totii “cinulă - bisericescii, 
așijderea celloriă de: bună iudă-:boeri- mari, cin- 
'stiţi și socofiți sfetnici, dregători, judecători şiă î 
tâtă messererea. tocmitori, ai ţGrrei: şi tutulor: boeri- 

lorii- mari şi” mici 'ai târreă nâstre, iubiţilori cre-.. 

- dincioşiloră”. noştii cești: de acumii--cară- “sunteţi” 
de: “fugiă şi - câri :'vorii "fi “dupe aceea: în veci; . 
pentru-că ai obiceialii ce-sai: înrădăcinatii. în 
totă. lumea cu vocea “Şi cut “învățătura - “Domnului - 

nostru. Tsușă Ghristosti” de: rîndulă sântelorii Mo- 

„hastiti,- fostu-i -saii! întâritii și aici în țerra . mostră 

„de în "gillele : vechi, şi! "de: în deacălecata 'ârreă- 

| obiceiă: ca! “acella,: faceri ș şcire cu :acestii hrisovii 
30
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allă noştru a: didi buni şi de. Dumnegeii iubitorii 
creştini, Dorânii şi Mitropoliţiă, Episcopii, boiâ- 
rii şi. fă-cine de. împuterhicii locuitorii țâreei, ca= - 
'se. Dumnegeesci, sânte, Monastiri, aşa prin munți, . 

| prin. păduri ca: şi prin “oraşe “întru” mulțimea sla- : 

-. vel“ numelui - luă. Dumnegei- şi întru, lauda. prea= 
„curateă și. a tutulorii: sânţilori - lui -Dumnegeii, şi 
întru tocuința şi hrana 'acelloră; câri. după .'cu- 

_Vîntulă sântei Evangelii lumea şi alle lumei tâte 

ai lăssati ; “Şi aul. mersi dipe; Dumnedeă, Şi întru 
vecinica,.. pomană a lori şi ertăciunea „p&ccateloră: 
şi. întru cinstea..țrrei, şi ale .întâri: cu. moşii şi 

Cu... averi . clâtitâre şi neciâtităre, * cară. obiceiuri 
şi Baii păditi până. în. .acesti “anni şi. vremi, de 
acumă | „mai: depre . urmă . cândii, se. întâmplă, de 

| stătură af.) Mitropoliţi: şi Domnitori. -rrei; 6merii 
străini. nouă,. nu 'ci legea: sântă ci cu n6mulă, 

cu. limba,. Şi cu, năravurile celle! rele; adică Greci; 

„cari după .ce nu se. îndurază nici. se. leneviră, în. 
viaţa; “biruinţiloră a ismeni şi. a pune. josi obi= | 
ceiuirile: celle bune bătrâne alle. ț6rrei,. pentrii ca- 

-.re -stricăciune a; obiceiurilorii curindă le fu a ad- 
"duce şi ţerra la .rissipire desăvirşită: şi la. „pUs8ș i 
tiire,.. şi ; pre dînsa pustiind'o, nu se; ruşinară, nici 

| se temură. a: 'attinge: năravulii . oră. cellă TGi şi de. 

" sâniele Monastiri. :Domnesci alle țârrei, . ci: îndră- 
„“Sniră a călca obiceiurile. Monastirilorii, şi pravilele 

etitorilorii Domnilorii - bătrâni, ce .aii :fostii legin-. | 
„iti ei. de. sântele, Monastirile lori, a a Ie, pune joșii 

ra ”
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şi. aintra în "blestemele. lorii,, şi: spâreându' Şi: 'mâ A 
“nile oră, cu'-orbitârea, mită, subt hiclenă taină; În 
cepură .a vinde: şi: cărciumări : sântele! “Movastiră . 
alle țerrei: şi layrete Domnesc ale: suppune; me- 
tâşe dajnice. altorii Monastiri. de, prin țârra "Gre= 
câscă şi de la St. Agura, făcându-le hris6re de în 
chinăciune fâră de ştirea, sfatului şi: fără d ue vocea: s0- 

" Dorului şi a nimulai din locuitorii țârrei, ca să le biru= | 
iagcă şi să le moștendscă î în.v6cii; de care. lucru bine 
venisşt vremea, cuvîntului: lui Davidă, sântii, „Pro-= 
"roci şi. “Împărată a-lă dicere; si. noi. cu; puginelii. . 
numi, schimbându- li: . „Domne. veniră străinii în. 

„moşia:,n6stră și 'şi spurcară: mânile 'lorii.cu mi- - 
„te, şi: îndrăgnje ă.a vinde, şi ra: cărciumări:sân-; 
„tele. telle şi .â: goni pre. “moşneni, și în trudele, * 

* 

“Şi. “ostenelele . lori a. băga pe. străini, . fumi de 
„ruşine. și- de. împutăciune, veciniloră nostri; ci . 
ilostivulii Duinnegeii nu .de, totii „şi până în sfir; 

* gilă ne: “prididea. străini. ca: aceia, nici ai trecută 

'rugăcianile,;. lacrămile, - suspinile acellorii; părinţi 

" dnhovnicesci goniți de, străini de. prin. locuinţele 
lorii- în „silă; fâră ă, dreptate, ci €răşi întoreându'şi 

mila cea mare. „Dumnegeâscă, spre ucâstă, : săracă: 
_ de: ţârră, şi pomenindii : milele lui cellu. de: de 
multi ce .aii fostii făcută, eu. n6mulă nostru, Băs= 
sărăbescii, cu cei Domoi moşnnii. țârrei cari a multe 

_Monastiri şi biserici fară diditori ş şi miluitori;! Şi a - 
celleași | mile. de 'demultii. vrîndă: a le înnoi; €răși | 
acelluiaşii n6mii, Bassarabescă spre gonirea: din,
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„ț&rră: a. i “străinilor, Şi- spre adunarea mioşuenilorii 
| ţerrei, addusșuşi-aii aminte de roi cari suntemii mâl 

„sustii! diși Îv Matei: Bassarabii și ne; aii addussii 
„din târri străine de. unde erati goniţi - de : 'stră- 

ini şi. pribegi de. rGuli oră, şi ne allessă la dom- 
- nia , țerrei, Şi: re ridică la scaunul moşilorii nos- | 

“Deci: cândă "ne! aședarămii cu mila sânției. 
săli ai fi. biraitorit” ţGurer şi ţ țiitori de: sicgulii îm-- 

: părăteşcii, “atunci! adunata -Saiă totu: soborulii ț6r= 
Iei. “înaintea: n6stră -.  duhovriiceseii şi mire- 

: neseii, carii plecând  gcnuchele- lori: toți înain= 
+ tea 'n6stră cu lacrămâssă + strigare ai 'jeluită ” şi 
Sai plânsi: în. înaintea -nâstră de: 'Strimbătatea | 
ce aii răbdati de 'la trăini; nu numai * al- -l-altă - 
“țârră ci şi sântele -Monastiri cumiă seriă, mai susă. 

-Dreptă “i aceea, noj ce suntemii : mai susi diși - Îo 
- Mataiii + Bassarabă,. din : înaintea adunârei. a tâiă 
“ţârra -cu “sfatulii * şi cu: 'voca a.totă 'soborulii, aşa” 
“ami. tocmităi,! vumii ăcelle 'sânte lavre Doviiesci, 
cari-le aii: închinatii: acei Dorani şi Vlădică: stră- 
ini, “pentru. mită, fară, voeâ Şi, fâră de ştire ea ni 
mului, de le ai: suppusii: metâşe dajnice. altorii 
Monastiri din: ţerra - Grecâscă, din: “sânta Agurai 
şi: de. pre aiurea, însă Monastirile a nume: Tis- . 

“- mana, „Codia,:: Argeşiului, ! "Bistriţa, Govora, D6- 
lulii;;: Glavacioeulii,:: Snagovului,” Cotm€na,. Val- 
lea, Rineăciovalii, : : Mislea, ! Bolintinulă, Cătnpu-, 

- Laingă, Căldăruşani,:i Braiicovenii,” Sadova, Arno- 
ta Gura:Motrului,: Patopuli, Nucetuilii, Tiuganulii
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-acelle .t6te să, fă în pace. de călugării. străini, căi, 
„ora li sia fostii. dată pentru mitele. lori, și-să 
„aibă a trăi Monastirile întracea sloboglie . ce: au 
„avută mai.de înainte pre acea. pravilă şi. toc::- 
mâlă cumii ai: “ leginită diditorii şi. ctitorii oră, şi 

“să aibă a fi pe'sâma țârrei cumii aii fostii “de 
vecii, Ensă allegându : aftară acelle. Monastiti mă 

„carii Domnesci,. măcarii boeresci cari singuri cti— 
torii le aii suppussii met6şe cine unde ai: vrutii; 
"acelea să fiă suppusse şi. slătătore. călugăriloră . 
străini  nsă „după. cumi vorii fi serissă și legiuitii 
ctitorii în cărţile. lori de: închinăcitine pre. „acea, 
tocmâlă ne schimbată să trăscă; 6ră Monastirile ce! 
le ati coprinsă călugării străini pre mită, să fă lipsiţi 

” de diusele, și să aibă a 'locui întrinsele, călugă=, 
rii ţârrei,. şi să aibă a Ii se; lua şi „câsţă, hrisd=; 

"ve şi .ori-ce, diress6 - vorii . avea pre iîusele de: 
la. cei Domni: -şi Vlădici: străini; .6ră de le voră: 
şi ascunde, și. le. urii seste în: înainte ori în. ce; 

“vreme, “nici uă. dini6ră, jeredute, : primite; nici. în: 
scmă băgate. de. niminea să nu:fiă, ci.Encă lu-, 

ate de la mâtnile lori să fă, și să, se spargă ca; 
niscc lucruri fâră dreptate, şi «u stimbătatea mi;; 
tei făcute în. silă şi fâră. voea. soboruluii. țârei; 

&ră, cine. din, Domni, cală v a alege. Dumegeii dv-, 
pă. petrecerea: n6stră, - sati din Vlădici, „sau; din; 
Episcopi, sati: din.Doiâri şi. „puternici, se, va is: 
piti vre, uă diniră,, pentru: mită; sai „pentru: Tu= 

găciunile, şi, alniciile, ;călugărilorii, străin, saă;: Ca: 
=
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tndoririărea a cui-va. “din străint- sai: din țârră, a: 

primi acelle: cârţi sai 'hris6ve: aseinsă!- dei: dinşi 
- ce: se” arii 'arrătta: vre-uă dată; şi acestii hrisovii 
-“allii. nostru: care; este cu: sfatui, cu vocea a'totii 

soborulii: țârrei . făcută, va “călca” Şi în sâmă! nu 

"i va :bâga şi va” închina - “şi “suppune vre: una: 
„din monastirile - țerrei: Yeri “din acelle ce a fostă 
- vândute şi cărciuniărite: de ata străină veri din 
care mai. fostii, acella : oii, Domni filă] Mitropo- | 

lit fiă, Episcopii fiă; sai 'orl-66. 'boiârii mâre va” 
îi: ori. „străinii, ori din: 'ţerră, acella! omii “din. pre=: 

ună. cu... îndemnătorii lui; "să :aibă a 'moștevi bles-: 

 emulă :soborului. arhierâiioră, igumeniloră “ şi a 
- toţi preoții. țârrei, care blestemi! naiitea nstră şi: 

" ?naintea adunârei a totă ţerra în cântele” odăjair 
“îmbrâcaţi şi cu: facli” aprinse. în mână înfricoşatii . 
şi grâsnicii fâcutwlă- -aă: ŞI. “blestemâhdui: stinsu: 
Sai: făcliile curii: este Tegea blestemului,” “care 
blestemii înt”acestă hrisovă ali nostru: irrăttă: 
mu-lă : 'Şi“noi. şi "li punemii: îu ?n nainte, - cumii pre' 
„omii Gacella carele va. îndrâsii. a sparge această! 
sobornicescă. legătură, din-preună cu: îndemnâtorii: 
lui să “lu spargă Domnuliă . Dumnegeii,: să viii 

! cursa „care: Mt 0 ştie!“ şi” "vinât6reă” cei i ai” “as: 

"cunsii să "li: cnpringă, şi : într'icea! cursă să. cadă, 
să. A îi curtea” lui: i pustie, şi întru Jocășuli lui să: 

.maibă: cine: locui," să se': ştergă numele: lui din 
A cartea: iețer, și cu! 'direpţii: să nu 86: 'seriă, să pus 

Durmnegeii: pre păecâtossulii” asupra lui 4 şi diavo=!
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“nilaisă 'stesi | a: drâpta: lui, “câhdii Să va a “jdeca - 
“să: 6ssă: osiiditii, Şi rugâciungă: “Imisă fă întru: : 

 păecatii, și să: fă dillele- ui - -pugine şi: dregățoria. . 
lui să o iea “altul să fă: feciorii lui rămaşi: săracă 

gi muerea lui”! vâduvă:: şi- să fiă. goniţi din: casă 
lori, datornici * să caute t6t&:câte sant alie lori! 

să. jefuiască strâinii ostenla lui, 'osfintitoră “să - 
naibă, nică: să fă cineva: a-l milui, ș să fă fecid- 

rii lar de: “peire,- întrunită. neamă: să :.se. mâture 

“pomana lui, -să 'se pomenscă, strimbătatea părin: 
„ţiloră în'aintea * lui: Dumnegeii: şi păceatulii, mânia 
să. nu: se! cuiățescă,- ce .să fă înaintea: lui Dum. 

negeii: "pururea;; să cadă. de vrâşmaşii ui: înde= 
' „ger Şă:. “gonâscă vrâjmaşulă-: pre 'sufletulă “Tai 

“şi să! "i ajjung ă, şi să: 'calce” în pămntii” “viaţa 

lui, şi vestea “lui în ţerrînă- 's'o “pue, şi 'să-se” mâ- 
_ „ture de: pre. pământ: pomună lui, şi “la. sfirşeniă Na 

să se iea cu “păgânii, şi în “diua de întricoşata ju- 

“decată să nu vâdă slava lui! Dumeieii, şi. focă - 
şi 'spudă,- şi .viatii viforitii. să fă partea : pâha- 
rului lui î înipreună cu: luda/'și: cu Arie; şi acestea 

să. se îitîmplege lui: a le: nemeri. “în „valea: mat- 
cei “focului cu - de 'trei..ori - anătema a. 318 sânţi - 

pârinţi. de : la "soborulii, Nichi: Aşijderea | Grăși 
împotrivă! ciae va cinsti şi va pâdi neclintită. acea- 

“stă sobornicescă locmejă dintr acestii lirisovii ali 

“nostri! ŞI i va” mai întări: și cu “hrisovul lui, pre - 
"acela, să "li aidă Duiinegeii” în di « de grijea lui, 
-să "li 'sprijiuicscă ! numele: "Dumnegeului” ui Ia
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cobii, săi. trămiită adjutori dela sântulă şi “din Şi-: 
„on.să fi folossscă,. să “li blogoslovescă Dom- .- 
nuli, şi să 'vegă, totii binele. în tâle dillele vieţei. 
lui, să î.dea Dumnegeii, gille lungi . şi blagoslove- 
nie în v6culi. vecului,: să se luminede timpurii 
lumina lui, . săi mârgă în? nainte, dreptatea: lui şi 

slava, lui. Dumnedei 'să'lă coprindă, sărăssare lu- 
mina. lui la întuherici, şi întunericulii lui să fiă ca 

” uă amiagă-gi, și. sâ fiă.. Dumnegeulă .Iui. cu. dîn- 
sulă pururea, şi „să se: sature cum. cugetă sufle-. 

„tală lui; acella: la săvirgeniă. după mârte să. in- 
tre în bucuria Domnuiui, Dumnegeului, s6ă, : şi în 
vâci. să fiă pârtaşi al. bunâtâței ca. acellea: care, 
“ochiă mai vădutii, urechia - Wail . augită, şi la. 

' ânima omului n-ai venică, . carea “a. „gâtitii: Dum- 
“medei cellora.. ce iubescii pre: dînsuli, care. Dum- 
__negdeă locuesce: în: lumiria cea ne apropiată, „cella, 

„ce: este ; 'blagoslovitii; în „veci: „amin: şi, câtre mai . 
mare credință, a. acestui lucru. sobornicescii măr- 
tarii adducemii: într'acestii ' hisovii ali nostru 

cinstiţi, și credincioşii: sveadnicii, Domniti nâstre 
„Și „dregătorii! (Orei duhovnicesci şi: 'mireaniă, chir 
„părintele nostru. Axhi-mitropelitulii: -Vlâdica Teo- 
flă.allă. ţârrei, "Românesci, chir Ignatie ; Episco- 
pulii sânter: Episcopii Rimnicu, “chir „Stefani: Epis- .. 

'“copulii -sâutei! episcopii. Buidâului, Pan . Teodosie 
vel ban Pan "Hrizea: vel: dvâr: Pan: “Grigorie. vel: 

"log:.; Pan. „Radu : vel vit; Pan. Preda -vel. pat 
= Pan Buzinca vel, Clue: „Pan "Socol Vel, Stol:: Pan
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Radu. vel com: "Pau, Vucină va Peh: “Pan: „Con-,.. 
'stantinii vel. Post: şi, Is: singura disaa. Domniei. 
melle, şi drăși pentru. acea târiă a credinţei « cu, 

mâna vâstră „ami; iscâlitii și - pedeția. cea mare. a 
țerrei. n6stre a o lega amii preporuricită,; . Şi amă,. 

criss eii. Pitvulă Radulovici.. “Dată „în. palatulă, 
nostru cellă. de 'câpetenie' în cetatea de Dumnegei 
păgită în Bucuresci. “Luna (fâră) 28 qille. Annuli . - 
dela facerea lumei. 7147 6ră de la mîntuirea lumeă - 

1639. că ali Domniei năstre allă seplelea annii. | 

E Pecetia - iă d 
Io Mateiii Voccoda | postati | Cu mila. Jai Dani 

*“Îesistă. în ori- negei Donini, a 
i. bginală,) fiindă |: 

Du Sa E | m celle , „atir- 
“pate, 

  

pe, +1640,.Decembre.8:-, Si me 

ENE Îi Bas i : ! 
PE : . 

e: în. numele Domnului, Amin. Ră 

... . „ra 

  

„or. To: Matei Basarabii, "cu darată JuiDara: E 

negeii Căpetania. şi „'Voevodă - „allii. ţerrei ! Mun .: 
teno-Româresci şi, părţilorii; de peste:muiiţi” all: 

: Almaşiului ; şi: Făgăraşului; Ducă: findă, şi: icel-. 

le-lalte.;... Făcemii. :cunnoscutii- cu cea: de ::fagiă,: 

scrierea n6stră, tutulorii. în: deobşte+ şi în parte.. 
oamenilor ii trei, noastre, de, oră-ce stare, rangă;. . 

dregătoriă,-vrednicie: şi. întreprindere;!:aşa cellora.. - 
. 

a ..
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cu! duhovnicâscă- precumă 'și cu cea mirendsci 
vieţuire;, cărora, li: se! cuvine și se cade a: şti a- | 
cestea : :cumii că Noi” povăţaiți - de cea mai căl- 

- durbssă rivoă spre bună-cinstire, voimii şi dorimă . 
. dară, ca “cinstirez. Dumuegeescii măriră şi a cre- 

dinei noastre învăţătără şi “păstrare în acestii 
părintii allă nostrii, eu câtă mai multi: cu cea 

„mai: mare: cătdură, şi cu cea mai. ruare sporire 
Ze să crească, să 'se " adaiige, să se: lăţescă şi 

„.să-se! îmimulţescă - în' Monastirile celle înălțăle; | 
părinţi „legei- ce trăeşeii acumii in „acestea; și 

„după. aceea! cei ce voră „vieţui,. capii, — dupe 
cum amă “găssitu : cu. calls, 'voră,. fi. îngrijitori, 

„Pentru-că: cu însuşi : lucru. din temeliă le ami 
“râdicatii „Şi îngrijire despre dinsele amii. avutii, 
. cărora dâră Monastirilori — câ: suntă diâite pre- 
„cumii de noi înșine, assemenea și de strepăriați, 
moşii și. 'stremoşii- nostri, numele sunti. acestea: 

- Monastirea * Câmpu- -lungulii,: hramiulii căria. este - 
“cinstita: Adormire a: 'prea sântei. Stăpinei noastre 
„Năşcătoarei . de Dumnegeii.. şi pururea - Fecdrei 
“Marici,: Monastirea „Bistriţa, . căria: hramii. este as- 

- semeneă cinstita! serbare; ' Monastirea Sadova = 
indu'i hramii, Sântulă: Arhiereă: ŞI făcătorulă de 
minuni ! Nicolae de la Miralichia;” Monastirea : “Brăn-, 
„coveni,. căria hram! „este „asetenea, prea. cinsti- 
ta-'Adormire a: : Născătoarei: !de Dumnezeii; : Mo=. 
nastireaArnota, i fiindu?ă hramii; Săntuliă: Arhistra- | 

"tigă. :Mihailu ș. Monastirea! Gita. Motrului, : căria “
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hrană: este, "Prea 'Cuvidssa “Maica -nbstră Paras= 
- chiva; Monastirea numită : Dintr unii :Lemnii,'..10- 

cuşiulii monașilorii,! hramul: căria este, Cinstita 

Nastere a Prea sântei' Născătrei de. Dumnădeu; 
Monastirea “Căldărugani, căria hramu: este, - Săn- 

tul. marele: Mucenică Dimitrie; Monastiroa Mac 

sineni,: căria, hramă este, “Săntuli “Şi slăvitulii 

Prooroci în. nainte! mergătotuli şi Botegătorulii 

Ioanii. *: Tâte-. aceste Monastiri -voimii: cu, :de:că-! 

tre :; nimeni, .. precumil:- de - catre: prea : “luminatele 

căpetonii moştenitorii. nostri, assemenea şi. de” că-i 

tre Mitropoliți şi! „Episcopi: şi. de“'alți dregători'de 

, amândouă. cinuri,; să nu se dea, adică în - - mâinile : 

Gieciloriă: săâil.a. altor străini ; . ci precumii: s'aii, 
întocmită de..către: noi diditorii lorii,.. în. iacestă 

stare întru. toate; . fără i ori-c6 preschimbare . Și. pre- 
facere. pentru: totii: de-una neschimbată: să se. pă 

 strese şi. să fiă: !Voimii Crăşi : ca, igumenii 'pre2 
| disselorii Monăstiriloriă î&stre! să se alleagă nunai 

din: mijlocul ;monaşiloră a” fiă-cărer “Monastir: 

de ' către dinşii; şi niniinea 'dintre £ prea: “luminatele: - 

căpetenii, saii “Mitropoliţ; igumeni ! şi: alți. de 
oii-ce .. cînii omi,: să nu: 'Galce acâstă. ânâstră 
voinţă; şi igumeii: să aşede,: putere Să nu, pâtă: 
avea, ci 'numai iăceasta : cu cea" mai ! mare - tărie. 
să :se” îndeplinească, în veci: Dacă, însă''cinevâ-şi:. 

Va: îndrăsni a se împotrivi + acestei. voinței. “nâstie, 

pe 'ăcella însă şi "mânia: Dumnegeescei : măriri cu: 

"'nerăbdătârea. mînie sâ'lu attingă și acellă blestemă -
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aședatii de 3î8 părință aj ăntâiului. soborii „de la 
Nicheia, să cadă pe capul lui, și: ocrotitoriă , „(pa- 

” tronii). acestori. Sântelorii, Monastir, să “fă lui 
în. diua înfricoşâtei: judecăţi cu glas mare pîrâ- 
tori, şi protivnici fâră crunţare: ce. înaintea PDum- . 

„„ negeescei măriri dupe: credinţa: n6stră mărturis- 
ă simi, în care Noi cugetulii nostru legâmii, şi cu- 

- getulu.- a prea lvminatelonii căpetenii tutuloră mo- 
ştenitorii noștri, Și a altora aşa de cea duhov-: 
“nicescă, .precumi şi de cea, | mirenâscă - vieţuire; 
ce: vorii fi, dorimiă: să fiă legati şi îusărcinatii. 
Despre: allă. căruia. lucru îiicredințare, ami . po= 
-runcitii; ase atîrna. la acestă hrisovii allă nostru, 
peestia.. nstră, cea : mare şi. cu mîna nOstră; amit 
'subserissii. Dati în cetatea şederei n6stre în Tir- 
govişte, în luua Decembre . a opta” gi, annii dela 
didirea lumei '7149, eară. de 'la. mîntuirea. lumei. . 

- 1640 şi, alu: domnirei: nâstre allă optulea, anni. 
* Cu cei. de. fagiă credincoşii noștri i Sfetnici (Con=; 
silieri) Prea . 0 Sânţitulă- Domni 'Theofilii: Mitro=, 
poliiulă. "Tirgoviştei, “Şi a t6tă ţerra! acesta “Arhi-, 

„episcopii; şi iubitorii,de: Dumnezeiă Episcopi Dom:.. 
nu Ignatie. all Rimnicului, . şi Stefanii allă: Bu- 

“Qăului, Înaltă- străluciți. Domni: "Teodosie .mărele . 
Bani. alii . Craiovei, : Hrizea'. ântâiulii Dvornică,.. 
Radul ântâiulă “Vistieră, „Preda marele .Spătară. 
şi alu “poporului. Căpetenia Ostăgescă; ' şi: Socol 
ântâiulă Stolnici, Şi. Raduli „ali lui  Minaleca 
Pai ie . ! î... , . 4 . : . 

EDEN EI A [E na i PE Da ie ăi
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- marele Comis, şi: Bucina ântâiala Paharmică, şi 
 Constantină” Cantacozino, 'ântâiulit . economii. — Şi 

  

Di ap ' că 
„ Pecetia ' ! 

D ască | - „(Ca mâna sa sa îscălit) castă ia 
ginală, fina Io: Mateia ! Voevodii. din cdle atiril -: 

ia Se ae bate. — 
pe . 

  

  

    

IE Orest Năsturelit” “ali doilea. logoftăi. cei 

ce am scrissii acesti brisovăl., 

  

ACEA “Anul. 16%i, dorite. Mă Da 

Noi. Partenie, cu mila lui Dianinegeii Arniepiscopă 
altă. - Constantinopolei, Roma cea nouă, şi Patri- 
AR arhi. ccumenicii. a A 

. “, po ra i a .... ! . aaa . Vii i i sa ai 

Tâto. bisericile, cort. în “cari : „locuri se - vor - 

afta, nu: formâsă de-; câtii:unii singurii templu, 
înfăgișânidii uă adevărată imagină a cerului tinde: 

îngerii cântă imiuri: întru gloria: “celui. eternă: 

Capulii: acestei biserici este: însuși - Tisusii ris 
tosii care ăntâiaşi: dată a. dati arhitectului. Vase- 
leilii moelulii. unei * biserici, “îisemnândui- lă pe 

nuori şi. ordonându'i, a '0 face întocmai... “Admi-: 
rabilulii. Solomon' construi totii după: acestii mO0- 

“delii. unii templu 'lucsossti''și : măreţii: i: Astii- felu 
„toti „ce: aicea, .josii conservă, tipulii superiorii,. e-: 

ste. :uă representațiune, cu:tâte.că . -impeilectă; â 

„perfecţiunei ;„ceresci. : “Resultă de! aci dai că: pi 
gerica este uă imagină. cerescă, și că: “acălla” care ,



Ia 
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- gidesce, regidesce” sai reînnoesce uă, biserică, va - 
putea cu. dreptii ;cavintă să. fă * “supra-numiti 

„Vaseleil, și mai; multă” încă aceia cari 'contribu- 
escil la întreţinerea lorii,. ceea-ce se face acumi 
din partea  Înălțimei, Selle. Priugiului Domnitori 
“allii Valachiel, Mater: “Bassaraba, 'scumpulii nostuu 

fii Spirituală, -- care, ca. “ună altă: Vaseleil pu- 
induse în' capulii acelora cari didesci templuri, 
convocâ uă Adunare pringiară preşedută de Inăl- 
ţimea sea şi de .emminenția sea Mitropolitul Pria-. 

„cipătului,; Valachiei 'Tbeofili, şi compussă de cle- | 
TiCĂ. şi „de - boiâri receommondabili; şi neavândi 
în. vedere “de! câtii- utilitatea : generală. a locuitori: 
oră, dede” uni . hrisobulii brinciarit 'copringătorii 

“de” vumele- tațulorii. “niembrilorii acestei Adunări, 
si otărindii; disposiţiunile- următâre: îi i. 

Unu: vechi 'obiceiii .respînditii în tot lunăea.- 
şi. prin; urmare. şi. în „Principatul: Valachiei, Xo- 
'esce ca Gospodarii, - i popoli Episcopii Şi bo 
arii” cei „avuţi,. să + înalțe: în. diferite: pârți 

ŞI în: 'onârea celui: prea înaltă. templuri : şi mo- 
“nastiră, cari să serviaşcă de refugii cellorii-ce. se 

- Yorii, retrage din. lume: „ca săi. espiese : : păcdatele 
prin. rugăciuri şi prin postire. pentru. mîntuirea' 
sufletului lori Și în“ commemoraţiunea pioşiloră 
"fondatori, a Aceste, templuri, Şi monastiri : fiindă 
dotate, cu', totă felulă de. averi : „mişeătâre ș şi ne- 
işcătâre, -precumii şi cu. “obiecte preci6se, şi--sup- . 

„Pusse,, unoră ; regule, relative! la: buna. loră admi-
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nistraţiune, contitiuară a fi administrate, „în pacs: 

„până la uni timpi; darii de. „câţi- va anni: îne6ei,. 
-nisce Greci ignoranți, străini şi dominați de-lă- - 

comiă, ai năpăditii. şi ai. umplută Principatulă,. : 
„Şi-prin.: fapte şi discursuri , stricate, - neertate de. : 
“sânta -nustră religiune, ai. isbutitii” a, „pune - “mâna 

pe. aceste, piOsse şi: vechi ; , stabilimente fâră nici 

” uuii respectii pentru testamentele fondatorilorii.. 

Prin”. essemplele lori, ai. răspîndită moravurile 
„+. lorit 'celle urîci6sse,, şi, departe de a fi mişcaţi de 

'yre- -uă. compătiviire pentriă, fraţii, lori, ei; mail. 

lucratii de -câtii spre;ruina târreă, pe. care mai că 
ai. pustiit- o, totii : într” unii „timpii, cândit. aă neso- 

cotită regulile monâstiresei și disposiţiunile. tes- 
tâmientarie.. ce. prea- fericiţii . fondatori. otărisseră 

“pentru: administrarea monastirilorii; lori; dari di-... 

vina, providenţă, - milostivindu- -se pentru nenoro= ” 

cirile'. acestei 'țârri, a “urcati pe. tronulii, României 

pe pringiulă Mateiti Basaraba. Înălţimea ! sea 
"convocândii uă, - Adunare - princiară. compussă de 

clerici. şi de boiârii cei mai, „reccomandabili,. şi 

Ă cugetândi la fericirea. țerrei,- sa „otăritii ca tâte, 

. monastirile - şi. comunitățile, doranesci, - pe. cari 
“pringii și ] Mitropoliţiă. străini, ca să'şi, satifacă ve- - 
nalitatea lori, le vorii: fi îochinatii, “altoră mona= ” 

„stiri din Grecia! sai. dela Sântula. Munte, : şi: alle 

carora nume. Statii: Tismana, Argesul, Moran | 

titulă, „Dealu, Giavaciocu,; Snagovu,, Mislea, Val. 

| „lea, “Tăngăntu, Potocus, Rincăcioru,, aienedieu,  



vorii rămănea, de acumii înainte” în pace şi li- 

bere 'de ori-ce influenţă, din pante. calugăriloră 
străini. DN a aa: Da 

“ Asta tent cerânduni- -se a întări şi noi. acesta, 
ami primită. şi noi şi în commună unire cu săn- - 
ţia sea Patriahulit” Ierusalimului” şi cei” alți pre- 

- laţi declarâmii susii- dissele monastiri ce aă fostă, 
_ 'Yîndute, şi: acelea cari nu sâi putută încă în- 
_străina, cumă': „Cosia, Bistriţa, Govora, Cotmeana, Ă 

.. - . 4. 
x 

Taseru,. Gura- Motrului, precumi ș şi celle 'disi noii - 
_-redidite:” Cămpu-Lunpii, Sadova;. Brăncovenii, 
Arnota, Căldarușani, - Monastirea dintr unii lemnă, 

| Măcsineni, Drăgănesci, Brebulii, Plătătesci suntă 

libere şi trebuiă a.se administra, întru tâte con- 

form! cu: disposiţiunile fondatorilorii. astii-felă ca 
“călugării: străini să nu mai. polă essersa nici uă 
influență, mic Y să aibă: cellă nai, micii - amestecii 

în, totii “ce „privesce ori: “Monastirile, ori adminis: 

trațiunea averilori lori. Aşa dar hrissobuilulti Înăl-. 

țimeă. selle priniului Domnitori în "Valahia: Ma-! 
„tei Bassarabay findu. întemeeatii pe eitvinte - vala-. 

| bile, şi: forte. drepte, va! trebui: să: fă. - păgitu în - 
„ tocmai, toti” Vauna şi în: tâtă coprinderea sea. 

| “Totii de. vă 'dată noi chemâmii: blestemul“ 
_ cerului” asupta” tutulor. acelora; cari, fă Pringi, 

fă boiâri: filă. Mitropoliţi, fiă „prelați! seii ori-ce 

alti, se ' oră, încerca, : împinși de 'vre-unii inte- | 

"ressui, 3 să „calce, s sai hrisotobulii princiarii menți= 
“Ohată 1 mai. susii, sai „acestă decisiune” a nOSIră,



  

a a a „381 

şi spre: oi crodinţăi s'a. făcut: acestii: risobui, 
i a. trămissii . Pringiului:i menţiontii mai 'susii. 

_ + CIscăliţi) Partehie,. patriarhulă: Constantiio=. 
polei; 'Theofil,. patriarhulii: Ierusalizăului ; Pahomie... 
episcopul Chalridoniei;-Ionichie,: episcopulă E-". 

“racleei; Partenit, Spiscopuli Tirnovel; Cillinicii;, 
episcopuli - Nicomidiei Gabrielii; 'episcopulii Pi: 
lipopolei ;: Tanrenţiii,. :episcopulii din“ Achilia ; ; loa. | 
saf,: episcopulă Lucedemoniei ; Daniel, 'episcopulii -- 
Dimticului;'. Neofitit..: “episcopulă-* 'Monemvasiei; 
Mitrofan, epistopulii - :Amosiei; Teremia,. episcopului 
dela Chio: Gabriel,:episcopulă: 'Anchialosului; Me: 

. Metie, 'episcopuli: Varngi; Damaschisii, &piscopuli 
Vidinului; “Hrisantie, episcopulă . Brussei ;- Lau- 
rențiă, - cpiscopulă. dela Proinghesiașă Meletie: 
arhiepiscopulii aehridonulur, a: ia     

  

„> 
“dar: Noenira, oz; Asa | 

În numele. “Tatălui și “ali: Fiulur și altă Sântului” 
| Duhii, "Treime. 'sântă - făcătore de' viaţă si medes- 
ci . ti a Da A părţită. - - pe ai 

Noi: Iv Matei Basarabă. Voevodi. cn dau lia | 

Dumnegeti Domnitori şi biriitorii a. tâtă: 'Perra . 

. Romănâseă, encă, şi. 'unorii pârți: de preste munte 
ai Aimaşuiui” şi! "Făgărașului: Domnii: Îproci,- tutu-. | 
: loră: dimpreună;, aşijderea; şi fie-și căinia câte” wm. 
nulă. de 0ssebi, cărora: se'cade'a sci- şi.ă înţel- 

lege. de acesti. lucru, - locuitorilor: erei - „nâstre -. 

“Romănesci. dintr 'amăndouă: Tiidurile, aşa duhov-: 

niciloră: ca , mirenilorăy prei Iuminaţiloră, Domni, - - 
Ba 

   

oz 
a.
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prea snţiţilorti sitropoliț de. Duiunegăt iubiţi- 
lori Episcopi, prea. cinstiţilorii,. arhimandriți, :cin- 
stițilorii: igumeni,. cu bună mândrie protopepilorit, 
“şi. preoti şi diâconi şi: a: totă .cinulii . biscricescib” 

- aşijderea cellorii . de "bună rudă, boiâri . „mari, cin 
stiți: şi. socotiți. sfetnici, + diregători, "judecători... ş 
a tâtă messererea tocmitorii ţârrei, şi. tutulorii boii 

“ viloră. mari. şi mici ai ţerrei n6stre, iubiţilorii, cre-. 
"dincioşilorii nostri. cei: ,de  acumiă cari sunteți : de 

faşiă,, şi cari 'vorii & după: adeca în anni de vecii: - 
scire faicemii cu. cesti: hrisovă.. ali nostru, pen- 

“tru-că.. după. obicăiuliă ce. s'a înrădăcinată: în t6- 
tă lumea" cu. voea şicu învăţiâtura Domnului no- : 
“stru. Isus Hiistosst de. rînduli sântelorii “Monas- 

-. tiri, fostu=s'aii întăritii şi: aici în ţ&era. mâstră, din 

„dile vechi şi 'din descălecăta. țârrei, 'obiceiii ca a. 

cella a gidi, buni. i. de. Duinnegei. iubitorii „ere- 
„sein, “Domni. Şi “Mitropoliţii, Episcopii, boiâriă: și 

7 

fie-cine; din. „puternicii - locuitori: a feri, - cast 

Durnedcesci, sânte: Monastiri, : așa prin. munţi, prin 
“păduri” ca -şi prin. Oraşe întru “mulţimea. slavei nu: 
„:melui lui” Duinnedeă” şi întru: lauda prea: Curatei 
"şi a-tatuloră sânţiloră lui Dumnedei, Şi. întrulo- 

i duința şi nrfana. acellora cari! după cuvântul şân=; 
“tei 'evangelit, lumea: și alle lumci, tote. „ai lăssatii -. 

„Şi-a, mersi: după Dumnegeii, şi: întru, vecinica 
Ş pomana: „lori, şi: . ertăciunea „păceatelori „Şi întru 

. T s 
cinstea ţârrei,,! şi alle, întări. cu. moşii și. cu averi 
“elătitâre: gitme dlatitâre;: e care. obicejii ţinutu=s'aă -



  

xz
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şi: sat păţiea: până. în aceşti . anni si vremi ide” | 
- acumii mâi după. urmă; cândi' se întîmplă. 'de stă 

| tură a fi iMitropoliţi. “şi : Domnitori: țârrei - Gmeni . 
străini nouă, ni cu legea- sântă, 'ci:cu.  nemulii; cu 
limba ' “şi. cu năravurile“"celle' relle, - adică Greci;. . 
carii: după: ce use; Andurară! nici 'se: leneviră în : 
viața birtiinței! Tori a. ismeni şi 'a pune: josi: obi- 

i ceiurile! celle bine; bătrîne; alle țeerei,:- peă tru că= 
“re stricăciunc: a. obiceiurilorii: 'curândii. le tu aad- 

duce şi. țerra la. rissipire. desevirşită şi la „pusti=. 
irc; şi. pre: dinsa : "pustiind'o nu. se! ruşinară ! „nici 
se temară, a 'attinge. -hăravilu lori: cellă:. T6ă- şi . 
de. sântele.. Monastiri:  Domhesci alle : țârrei, ci în-, 
drăsuiră” a „călca: obiceiurile, Monasţiriloră şi pra- | 
vilile; “otitoriloră;; Vomniiloră: bătrâni ce 'aii fostă . 
legiuitiă“ ei: de sâbtele : :Monastiri: ale”. pane: josii 
şi. a întra în blestemele Tori: Şi. spurcânduşi mâ:. 

„nele: lOrii: eu orbitgrea: mită, subt: Dicl€nă taină, 
îricepiită a. cărciumări * şi” a'xinde, sfintele” Monas= 
tirialle ţerrei ș şi lavrele Domnesc ale 'sippune: Tae ; 
t6şe.. dajnice altorii : Monusţiri; de pria: “ţâria! Gre-. 

" c&scă: şi de .lă:sâuta. “Agora: făcându:le: hris6ve 
de închinăciune” fâră 'de scirea, 'sfătului | Şi fâră de 

„voea. “soborulii! şi a. nimănui: 'din- locuitorii” ţârrei, 
„"ea..săi le. _moştenâscă,. în, vecii ; : de câre. lucru: bi=: 

ne. 'venisse! „vremea“ câvântulit Imi, 'Dăvid. î stntulii 

Proorocii - și înipăratii | a-l: dicereă,: Şi inoi-cu pu= 

Du ginelă : numai: sehimbându-lii: + Dâronst veniră siră: Na 

iniț:îni “moşia: in6stră ă:şi 'spurcară- -mânele! lorii: cu”. 

ro? cu n : PN . , | .



mite; şi îndrăsniră a-:vinde “şi, a' căreiimări “Bâni= 
| tele. t6lej. şi a; goni; pre moșniani; Şi iîn: trudele 

. şi» ostenelile lorii:a. băga: pe: străini, fumă, deru:. 
şine: şi de Împutăciune.- vecinilorii: nostri; ci: mi- | 

“ ostivulii. Dumnegeii nu «de ! “toti și până: în: Sfire, 
- şităi ne... prididi-u străină: ca -âceia, nici: ai “tre 
„cutii rugăciunile, Jacrămile,: suspinele acelloră. pă= 

o Tință; duhovnici: goniți. de: străini. de prin! lăcuite- 

"16 l6ră: în silă” fâră,. dreptate, ci earăși întorcân-- | 
„dv Și mila cca mare Dumnegedscăspre oacâstă săracă -. 
de jerră ş și pomenindii milelă: lui; celle de demiiltă ce _ 

ai fosti: făcuti cu nemulii: nosten' Băssărăbescii, 

"cu cei “Domni moşneiii țGrrii. carii a'miulte' sânte 

“ “ Monastirii şi biserică fură. diditori Şi“ milaitori,;: Și 

* -acelle: mile. de. demultăă: vrândii ! a le: înnoi - carăşi 

” aceluiaşi neamii!  Băssărăbescii : spre gonirea' 'stră- 
. inilori şi spre. „adanarea - “moşieniloră : țârril,. ad-. 

dussus' ati din” fârri., străine; de' unde :eramii go='. 
| niţi. de;străini şi. pribegi” de. ruli lori, şi ne al- - 
 lesse/la. Domnia, ţârrei. şi ne ridic la; scăunulii 
“moşilor nostri. + Deci cândi ne. agegâmi cu-mi- 

* Va-'sănţiei, sclle a. fi biruitoză: țerreă: 'şi i țiitoră - de: 
„“steagulii împărătescii, atunci adunatus”a. toti :'80= 
"borulă „țOrrel- înaintea: nâstră, și. duhovnicesciă. și 
„mirenescă,, cari plecândă. genuhele. lorii toţi. îna= 
intea. nostră! cu lăcrâmbssă,: strigare: ai. jeluită şi. 

s'aii „plânsi. înaințea: n6stră de” strimbățatea ce al 

răbăatii., de la; străini; nu: numai, a-l- altă: țerră sei 

LE sântele: Monastiri: „umil: scrie mai susil-: ;Dreptii 

E
N
 i
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aceea. noi. ce, sunterii : mai: susi i “giga: Ip. Maiei, - 
Bossarăbii Voevod, dinaiițea. adunârei a totă ţerra, 
ci sfatuli. şi icu-voea: a: „totii soborului,. aşa „ani 
tocritii, * cumii - atelle: sânte,! “lare Domnescă! Gâri: | 

lea. închinatii. „acei..: Donni! şii. Vizdiei  steăini 

n 
' 

pentru: mită, fâră + de; voeâ. “şi: fâră 6 scirea ni” 

- mănul, de. 16. ai :suppussii.. metâşe dajnice' altorii: 
Monastiri. din“ țerra; Grecâscă,- din. sânta Agora: - 
şi - depke.. aiurea ;ânsă, “Moviastirile a nunie: “lis=. 

| mana. , Argeşulă; :Brădetulă, Dealulă, :Glavacio=: 
culă, * Snagovului, Mislea,- Valea, “Tinganulii, Poz: | 
“toculii, „Rincăciovulă, iMenediculii,. acelea: tâte. să, 

fiă: în: „pace “de. călugării: slrăini, cârora li s'a, fostit:- 

» “datii “pentru - îniteje lojă, și: să: aibă a trăi. Moi 
“ nastirile întmacoa: slobodie „ce ai. avută” Mai înazi 
inte: „pre acea “pravilă Şi toemelă: cumii :aii Iegiu-" 

iti „giditorir. şi ctitorii: lori: şi. “Să, aibă a fi: “prei. 

“ema! țerrei  cnmii ai! fostă din: :veacii; Gisă iaj-: 
JegEndui afară: acelle: Monastiri: măcarii. Domnie esci,. 

-m&carii:: boiăresci : cari. singuri: “ctitorii - 16 ai în- 

chinatii şi..l6 “ati: suppussii 'met6şe' cine. unde! au 

vrut,  acelleă, să: fiă suppusse. şi Stăpinitâre căi 

sii lgiiită ctitorii: 'în 'cârțile loră d de“ îichinăciin6: 

= lugăriloiii. străini; -&nsă . după căii "vară * fi scrisă: i 

pre: iaca ! tocmelă vveschunbată : să. trăescă. :: Tări 

 Monastirile': cei:l6riaiir. „eoprinsii călugării: trăit 
“prin înită să fiă, lipsiţi de: diusele, şi să: aibă! a 10-) 

cui! 'întiinsele. “călugării: “ţerrei;* “şi să! aibă. ia. ii se : 

“lua și, carți hrisdie, si ori- de. diresse voră'aoda! 
p. . . 
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pre dinsele. dela « acei: Domni. și: Vlădici sirăini. Iară 
de, le voră:. şi, ascunde şi le iară scâte înâinte ori - 

| în: ce. Vreine;-- nici: uă; „dinidră crequte, primite, 
nică. în: s6mă. “băgate. “de: 'niminea. să.nu;fiă, ci 6u- 

că: luate dela: mâhele;: lori, să. fiă și să; se. spar-:. 
„gărca nisce: lucruri” fară dreptate. ŞI cu: “sirimbă- 
tatea. mifei: făcute în. silă,: Şi. fâră voiă” soborului! 

- ţârrei: “Iară cine .din' Domni cari. va. alege Dum 
negii. după peteeerea:: “n6stră,: sai din: Vlădiei, 

ini, saii-.cu îndennsrea . cui-va din străini saii din: 
țerră;. a “priimi acele. cârți. sai» Nris6ve ascunse; 

„sai: din ipiscopi, sai „din boiârii mâti. gi. puter= 
„nică, seva ispiti: vre. uă. dinidră pântru.. mită sai. 

pentru: rigăciunile: și “alniciile călugărilor, „stră= 

5: dinşii” ce Sari: arrătta ! vre. uă dată, Şi „acestii - 

  

a 'totă soborulii, ţârrei,. “făcută, va călou. şi: 

hrisovii allu nostru;, care, este: cu sfatulii, cu voea: 

ns6-. | 
mă hu lă va băga, şi va închina şi va suppune vre : 

una: din, . Monastinile -terrei,:veri: din: „celle:;ce: a 
„fostii jîndute, ŞI: “cărciumărite de „acei străini,rcarg . - 

. Monastiri le. Suntii, nume)le'. acestea: Cogiă,, Bis- . 
„trița, Govora, : Cotmeana, tasărul, Gura Motru, 
„Iul. şi alte Monastiri,  . i 

niaii fostii, „închinate, câră cu ajjatorăli, şi îndem: .. 
narea! lui. „Dumnegei. e, -am Qiditii. noi. de: ÎSndvă - 

„A veri : din: cari: 

din: temeliă,, cărora..li: se: ehiăniă . în mele. acestea: . 

  

+ . e 

Câmpu-Lungii, Sadova, Brăncovănii, Arnota, Căl- ; 
“. dăruşanil,,, Monastirea. de; unit Jetanii; Mărgineni, a aa OASTE: 

| ) Locă salbă în” “originală, LA : si



ae 

să! aibă. ai mosceni blestemulii: 'soborului, ali ar 

 hiereilorii. igumenilori.. şi a toti preoții! țerrii „ca? ! . 
! re: blestemă înaintea ! midstrăi! Şi. înaintea” adunârei ” 

a. tâtă ţerra, în sântele odăjăii ' îmbrăcaţi. şi. cu 

făclii? 'aprinşe - în mână, înfricoşatii „ş și :groasnică 

-tăentubaii, şi plestemândii stinsus ai. făcliile cumii 

"este legea Blesteriului; care, “biestemii într acestii 
_ hrisovii -allă nostru. avrăttâmu- Ii: şi noi şi-lă pu 
nemii: îndinte, : „cumii, pre , omii: 'câ acella.. „carele 

va îndsăsni a spârge: acestă: sobornicâscă legă- 

“tură, din; /preună cu: îndemnăţoiii. lui, sâ-lă spar= | 
“eă Domnulii: Duminegeii, sâi vie : cursa: care-nu 

o”: scie. "şi. “vînătârea' cei ai” ascunsi ! să: li. cui 

prindă şi: într? âcea.. cursă să "cadă; sÂ-I: “fie cur- 
“tea lui pustie, şi întru! locaşulă' lui său "aibă cine, 

o locui, să! se.. ştergă numele lui, din -cartea vieţir. - 

î şi cu. direpții. să .nu se scrie, să puiă Dumnegeii 

"pre -păecătossulii asupra lui: şi diavolul să. "stea, 

Wa drepia: lui, cândii::se: va judeca să. :6ssă'08- * 
sîndită şi: rugăciunea - ui să fiă, întru “păecatii, Şi 

să 'fă. dillele ! lui: puţine. şi: diregătoria lul.să o 
iea altulii, să fiă feciorii lui rămași săraci şi muierea : | 

lui 'vâduvă, şi să. fă goniţi. dia casa ori; datornici | 
snt it “ V d PE IEI CIP ICI i ei a . pa pesti 

» în: privința acestei monastiti să "se vadă pag. e ma „Pio 
“slipiatal ăntâiă, n       

Drăgăncsci. dela: Rusi), “Brebu Plătăiresei.” A a 
„acellii 'oină, Domni - fă, Mitropolit. în ipiseoră 
„sati .ori-ce, boiârii: mare "va fi; ori:străinii ori din: 
țerră,: acellă- mii: din preună' cu “îndemnătorii! lui ”
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Age 

să caute. tâte. câte. suntă alle: Joră,: -8ă : iefueacă: 
străinii, 'ostendlai lui, osfititoră, să aibă, nică să 

„Bă cineva ali „milui, să fiă feciorii Ii, de, pei-. | 
d re;: înt/uni n6că şă se. măţure, pomana. lui, să, 

se:. pomenâscă, strîmbătatea părinţiloră înaintea 

lui „Dumnedei: şi păccatulii , mâne-sa să nu: se: 

“cruțacii: ci. să săi înaintea” lui Dumnedei: pururea, | 
şă- cadă. de vrăjmaşii :Ini. în. deșertă, să gonias= : . 

„că “văjmaşult pre “sufflâtuli” lui Si să "lă ajjun-. 

Ă „gă “ai. să calce în  pământit. Viaţa Tur. şi-veştaa lui - 

“în țărrînă. să” o: puiă,, şi.să. se măture” de pre pă-. - 
mântă: pomana “lui, și: da sfirşenie” să: se-iea. cu 

păgânii, şi în diva, de înfricoșata judecată sănu 5 

„vadă slava. lui. Dimnedei;: şi focii şi. spu dă Și 
- Xîntii. Viforiti să fiă: partea: “păharului, ui împre=: 
oă cu Iuda, și-en “Ariă, şi: acâsta! să;:se: întimi= 
“plese;; lui: a; le! nemeri. în: valea: mâteii focului - Lu 

* trel- ori: anatenia: a: 848, sânţi” părinţi: de la 'sobo- 
“rulă Nichei. . Așijderea: 6arăşi- împotrivă, . cine Ya: 

cinsti . Şi, „va păgi meclintită,- „acestă. șobornicâscă | 
toemâlă dintr acestii . Dsisovii”- allii nostru; ȘI. va ..: 

 Bilia întări. ŞI eu nrisovuli: hui, pe.acella:sâ li 

z 

! “audă. "Dumnedeii în: di-de.grijea: “lui, :să. ă: spri= 
“inec “numele Dumnedeului: luă- Iacovii,: sâli, tră-. a | 

mittă ; iajjutorit de: la ” sântuliă: “şi din Sionă;: sâi, - 

_fologsescă, :sâ ;?lii blagosloseseă : Domnulă: și: să 
„Yagă, toti: binele, în. tote: diliele: vieţii. lui, „să'1 dea” _ 
| Dumnejet, die Iuogi. şi blagoslovenie. în veculăi a



  

mâigă: înăinte dreptatea” iu, Și. slava: ni. Dum= - 
“ negeii: sâ "li cupringă.. “să răssară Voina: lui la, 

. întunerică, şi întimiericulii“: lui - săi. fiă 'ca miagă=, - 
“qi şi: sâi fiă.:  Dumnegeulii Tui--cu dinsulă puru=. 

„. Teaişi să:se sature cumi * cugetă.: suffletuli ui, 
acella la sfirgeniă - 'după morte. să între; în: bucu- 
Tia, Domnului” Dumnedeulni sâii, şi. în, veci. să, 

fă: părtaşi a! bunătâți ca: acele cari “ochii nai: 
vădutii, urechea! mai “audită,. Și la ânima: "omului 
mat "venită, cari, a „Sătită. "Duionedeu cellară,. ce. 
iubescii; pre. dinsulti,. care “Duinnedeii locuiesc: în 
uoina cea neapropiată;;. 'cella- -ce este Blagoslovitii -. 

„în .veci,. Şi câtre mai mâre ergdinţă ăa acestui jueru, 
sobutnicescii ; mărturii aducemiăi. într acesti hrisovă. 

allă nostru cinstiţii ş şi „erediiieioşii svecanicii Dom= 

“nică nstre Şi divegătorii țârrei, Duhovnizi şi mireni:,. 
Chir. păriitele nostri. arhimitropolituli,  Vlădica: i 

” 'Teofilă-a:- t6tă "era - Rominâscă, Cliiră Ignatie. . 
Episcopu Sântei- Episcopii. Rtionicu, Chir:. Stefau:. 
Episcopu, Sântei: Episcopii *Bugâu,. Pan: “Tudosie. . 

3 marele; “ban: -craiovescii,. Pau 'Hrizea. marele Dvor-: IRE 

„nică, Pan;    

Stolnici, Pan: Bucina: :Sîrbescu: „mărels paharnioii,:, + 

„Pan; Constanăin marele; postelnicii Şi Isprâvnică, RI 
“singura; Qissă.- a domniei: :melle... Şi crăşi: pentru. 
“acea, tărie: a. „credinţei cu. mâna.:nâstră;i iamii: is 

“efliti: air pecetea, ea: :mare. a țBieă. =n6stră. 'a o. 

îŞ 

i: „barele; logofâtii, - Pan Radu mas 

“rele”. Vistierii, Pan Preda. “marele. Spătaru, Pan: 
 dragomiră : matele,, „clucerii, . : “Pan: Socoli marele» - 

s 

!
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lega pre- poruncă,” Şi aimă:'serissii ei Pirvu lo 
: gofâtul. : Datu-sa ăi “în palatuli! nostru: ceiji de că- -. 
„peteriie. în cetatea . de Dumnedei “păgită' Tîrgo- . 
“viştea,: luna: Noembre: 27. dille... Anii: de: la didi- 

. rea umil ! 7449, iarii' de la rmăntuirea lumii 1641, 

ali domnirei nostre allii optulea anni. 
i, e „| Pecetea | cu mila luă Dum- . 
- Iu Matei Voevodi ă |Domnsscă.| megeii Domni. .. 
e. .. . . IA e . - ; 

  
în zf „e e PA , Păi a sa Ma ET i E * 

| Daissic” cu mila lui: Duninedeă Patriarhul, Sân- 
tei cetâți Erusalimulină și a-totă. Palestina auă, 
Ra: Sirică, si “Arabiei, iprooi. ie 

„ă 

  

„Daca: cu “poriirică “pravoalavaicului ș şi prea. 
uminatuluii Domni Il. “Mateiii „Bassarabă Voevod - 

"a tătă țerra Romiănescă,. întru. duhuliă Sântulă prea 
iubitului fiii allii smerenie nâstre trâmite-se-va boi- | 

| ăru: către voi toții igumeni Vonăstirilori țErrei să a- 

| deverege şi se ia! socotela: de: Venituri, vite, bu= ': 
este, “moşii. şi alte. “clătite: şi “ne „elătite” alte Mo- 

nastirilori: înte' aceea:  scriemii: “Şi - întru : “Duhulă 

Sânti poruncinii,, cumii: carele!” igumeuii . micii: ai 
“mare: va: spune; totii: cu" “adevărată, 'şi va “arrătta 

» către. boiări cari. scrii mai susi. veniturile. cu 's6- 
“mă „curată, să fă blagoslovită: şi ertatii de Dum-. 

negeii; 6ră cine cu. gându i Teiu. va vrea să ascundă 
| adeverinţa; şi nu va arrătta, tote. prea. aiăiuntulă, 

“ce au primită :cândă” “lă: ali: pussii: la igumenie şi 

„ce: a. adaossi” în; igumenia lui, să fiă afuriesitii şi, 
+ . LA 

- Doi . . - . pp: . y



  

  

“blestemată Şi. neertatăi, şi “după; m6; ie: wetopitiii în. 
veci; petrele, lerinele, herulit: să se 'topâscă,” &ră, 
ei nică cumă, și să. aibă i “şi; blestemulă cellorit 
318 Duaniegeesei . părinţi”. cari ai “fostii în, Os-. 
“trovuli! Nichei; , „așijdeiea ŞI . carele'. din” ieromo- 
nahi, diaconi "şi “călugări! cari se. află pe, la: Mo-: 

nastiri, de şei : ceva: şi:nu: voră ! "spune;.- numai. . 

'vorii ascunde * ca să se. facă buni despre ! igumeni: . 

lori, să fă şi aceia la „acea nedeslegată: afurissă-. RE 

nie,-. care: seriă „mai “susii,; şi să "dobîndeacă- şi.. 

spînduratrea. Iudei, aşijderea. ș şi boiârii cari se.voră:: - 
| trămitie: de la prea: creştinulii şi lurihatuli Dora-.- | 
“nulii: nostiu cu acestă cercetare, de voră făţui şi nu 

“voră. certa; pre “amârantulă şi. să:apue. cil. “tâtă. 
“adeverinţa. câtre Juminatăli Dorni, pârii ind i 

_gumenilorii: să tă şi ei afarissiţi : şi, “blesteinaţi. 

“cumă 'sciiă mai, susă;: şi. 'procopselă : să nu. vedă,. 

cră de, „vorii căta . -tâte. lucrurile şi. vori; "cerceta: Si .- 

"totă bine: şi. voră socoti” tâtd lucrurile” cu 'grije AR 
“cu. credință. bună să fă blagosloviţi şi. ertaţi: de: i . 

Durnedeii: şi de la. :smerenia, nâstră,; „aşia ami. i 
poruhcitii:: hecurimatii, + şi „într altă, chipul să. nui 
faceti să se DIR IP E a i, 

*= 
E „ Palasey- Păiriarhula: Prusăliguui. a 

  

   



Ci sii i | „4637 Mai în: „ii 

  

"În mumele Tatătul si. aurii Piulut și: alai: sâniulu N o ei . , . ă e dubii, amin. je 
—c € zi iri pi Sa i. ! ana 
      

ii Noi lv: Constantiniă Vocvoă, feciorulă ma-i. 

relui şi. prea bunului: râposatului Iw Serbanii Vo::. 
| eyod; cu: mila. lui Dumnedei: 'gi'cu datul i iui Dum- 

megeii,- „Domnitori şi biruitoră ;a, tâtă j&ra, Româ- 

„1 nescă,;:iproci; Câtre. acestii.- Muera: facemi în sci-:. 

„ve tutulorii din preună, “aşijderea şi: liă-câruia câ-. . 
te: unulă. deosebi; :cârora “se “cade: a. şti şi a” în 
ellege de . acesti, lucru, locuitoriloră f6rrei. n6s= 
tră' Româneșci, dintre amîndouă rîndurile, aşa du-: 
“hovnicilorii:. ea .și mirenilorii; - prea . luminaţiloră. 
Domni, prea: sânțilorii „Mitropoliţi, de: Dumnegei - 

"- inbiţilori Episcopi, „prea cinstiţitoră: arhimandriţi, 
„„cinstiţilorii iugumeni, cu. bună, mînâric. : Prota=: - 

popi. 'şi.preoți și “diaconi. şi: a tot cinulă. bise- 
 zicescii;- aşijăerea: cellorii : de : bună: rudă boiârt 
„Mâri, “ciustiţii și socotiți. sfetnici,! dregâtoi,. şi.a; 

A6lă, inesereare a. toemitorii: (6rroi, 'şi 'tutuloră: po-i. 
jâriloră mari Şi mici! aj. ţârrei: nâstre,:- iubiţi lorii: | 

“credincioşilor. noştrii cești: de. acumiă: cari, sun=; 
teţi de: “fagiă;: şicari, voră fi dupe: aceea: îni an 
“nii de -vâuii. Şcire: facemi cu -acestii hrisovil: all, 
nostri pre tocmâlă: şi: pie Jegâtură ce ai tocmită 

- ăntâiii.. „prea, ciustitulii: şi prea luminatului Domuă. 
rEposatulii Mateiii- Voevod, împreună cu toții S0- 
„borulii, şi Cu: „toţr boiârii: mari şi mici şi cu. ttă | 
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- țerra, cu hrisovul: Dininealuj;; pentrir: că. dupe 
- obideiulă--ce. s'aii : 'râdâcinătii în tâtă. lumea, ei. Și 
“Voia şi cu: învăţiătura Domnulti nostru Is:: Chris-" 

„-tosă de. rindueala sântelorii monastiri;; fostil-s'aţi | 
“întărită şi aici . în. țârra! mostră. din; dillele vechi”. 
“şi din” descălecata- țârrei obiâiii că: acela: agidi,. 

bunii: şi da. Dumnedeii. iubitorii creștini, Domuii 

| 

| 

Găitori, al țGurei, * case. Dimncgesti, sânte. monas- 
tir, aşa prin muhți prin. păduri. ca şi prin. raşe 
“întru. mulţimea slavei: numelui lui Dumnegei: şi 

„Întru lauda” prea; curatei. maigel: Ii Dumnegeii şi”   'cuila şi hrana; acelora cari : dupe. cuvîntulă: sân. 
- tei: Evangelii ai. urmată: lumea şi alle luwpei: tte 
le; aii. lăssatii:; şi: aii. mersi dupe Dumncdei;: şi 

| într. vecinica „pomană a “lori - şi întru ertăcinnea . 

"-păccatelorii, şi. întru cinstea- feri, şi a le. întâri 

re: „obiceiil finutu=s ail şi, s'aii' pâgiti: până în. vrea: 
“mile şi! annii. acumii mai de, -pre urmă, cândii; se, 
întîmplă de; stătură a. fi: Mitrăpoliţii şi Domnitorii 

| terei, Gmeni străini: nouă,;: ni. “cu legea: sântă ci. 

cu nm i, cu limbă şi cu năravurile celle relle; 

se leneriră în! viaţa biruinţei : oră, a 'ismeni şia - 

pune: josăi obiceiurile : cellg: bune; bâtine alle ț6re i 
rel, pentru. cara. stricăciune: a: obieeiurilorii lesnă n 

le: fu: a  adâuce. şi ţeria a: „răssipire desăvirşită   

şi! “Mitropoliţii, boiâriă si fiă-cine din. puternicii: lo-. Ș Să 

a: tutulorii; sânţilori; lui. "Dumnedeii,: şi” întru: lo=. 3 

Cu” moşii. Şi su averi: 'elătitâre şi ne: clătițâre;: cai 

adecă Greci; cari : după ce: nu. 80: îndurară: nici. a



| 
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şi la pustiire,, şi pre dînsa pustiiud'o nu. se ru- 
- Şinară, «:nici se. "temură a:  attinge năravulă lori 

„cellii. rGi și de: 'sântele: monastiri: Domnesci. alie . 
_țârrei; «ci îndrâsniră;. a călca. obiceiurile monasti- . 

| “ziloră: Şi pravilele: ctitoriloră Domnilorii cellorii bâ-:.. 
„ trâni,. ce; 'aii. fostii: legiuitii: ei: de: sântele monasti- 
„zile -lorii--:a.le' „pune josă şi a. intra în bleste=. . 
„- mele: Tori. și. spureândii-"și “Toânile Jorii -en. orbi- 
„„torea: mită. sub: hiclena! taină, începară- a. cărtiu- 
“mări şi:a. vinde - sântele : “monastiri alle țerrei, şi 

 lavrele.; Domnesci. ale suppune ! met6şe. dajnice 
: altoră. monustiri de: prin. ţârra. Grectăcă, şi de la. 
St Agora, făcândule. lrisâve. „de: închinăciune fâ- 
ră, „de: scirea - Sfatului. şi - -fâră de voea. soborului i 
şi..a nimărui din locilitorii. “terei, ca :să le biru- 
6scă şi să: le moștenâscă.. în: vecii; ci milostivulii 

 Dumnegeii nu de. totii. și „până, în -sfirşită ne... 
3. .pridădea. strâinii că: aceia; nici aul: trecuti : rugâ- 

civnile, lacrâmile, * “şi 'suspinile, acelorii + “pârinţi 
„âmovniei. goniţi de străini de prin: locuitele lori 

 silă - şi fără . dreptate, ci; 6răși înigrâândti- şi: 
- mila! cea; -nare: Diimnede6scă, spre. ceastă 'sâracă . 
de! 4erră, Şi: “pomânindii” inilele - lui. celle de de. 

multi ce Ic::aui fostii: fâcutii cu nemulii - nostru, 
Bassarabeseăi,. „cu. tei Dorâni 'moşheni, di (erei, | 

eari a multe s sântă. monastiri: şi 'piserică: fură gi - 

-. ditoră” “şi. miluitori, “şi: acel: mile” de. demultii . 
„Yrendiă. 'a-le: înnoi- Crâşi aceluiaşi. neamii Bassa- - 

rabegeii “spre, gonirea strâinilorii. ŞI: „Spre adunarea |
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„ moşri&oilorit orei, addussu- si-aii- “abinte ds bună 
'credinciosulii : Domnii: răpossatulii: Mateiu . „Bassa-. . 

rabiă : ;Voevod, şi. Pl iai addussi! “Dumnegei; din. 
- fermă strâină : de unde - era * gonitit: de străini: şi 

“pribegi, împreună, cu: alți, boiâri ăi. -errei : de: 16 
ulă „loră,;-: şi:7lii- aăallessi la Domnia. ț6rrei,. Și 
„ă..aă râdicatii la. scaunulii : -moşiloră. şi. strâmo= 

şiloră. nostri: „deci! cândii. sai 'aşelatii! la. sea... 
unii -.cu mila: sânţiei scile a. fi: biruitori f6rrei Şi. -- 

 ţiitorii de stâgulă: îempărăteseă, atunci, “adubatu-s? ai î. 
totii. :soborulă - ţerrei' în: 'nâintea “ răpossatulii, Ma 

„teii. Vodă. şi duhovnicescă.: :Și-mirenescii, cari: ple- 
cândii: „genuchile, “lori: toţi : înaintea : 'vâpossatului . 

Mateiă „Vodă, cu: “lâcrămâssă! strigare ai. jeluiti 
„Şi: s'ail. „plinsii- de: 'strimbătateă : ce all. răbdatii. de 

“la “străini, ni: numai a; “laltă. ţârră : ci şir sântele 

mopâstiri | cumi scriă - mai: „Susii.! Drepti aceea râ-. 

* possatulii Mateiii Vodă. din. naintea adunârei a t6- 
tă ţerra, .cu.. sfatulii Şi Gu. vocea. a toti; soborulii _ | 

aşa ai tocinitii; eumii: 'acelle: sânte lavre, Dom= 

nesci, ; “cari le. ai + îichinatii. acei Domni : Şi: Vlă- Ş 

diel : străini „petru. mită „fără de. voe: şi. fără: de. 
„şcire * a. „nimunută de le ai. suppussă. metâge' dj. 

nice :aJtoră. monastiri: :din:: țârra Grecescă, . din.st: 
Agora şi de, pre. ainirea,Ensă Monastirile, anume: 
Tismana, “Argeșiu,'. Brădetuli, Delulii,;. Gilavacio= 

 “culi Snagovulii, Mislea.. Valea, Tinganulă,.. Po- 

“toculii;; Rincăciovulii,: Menediculii; acestea..tâte să 
fiă în; „pace de călugării străini cărora. ali: 5 ai fostă | 

; .
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“dată pentru mitele lori, şi să ă aibă e a îrăi MOnastirile 
într: acea. slobodiene ce ai avutii:mai dinainte, pre â= * 
cea pravilă ş şitocm6lă cumi'aii legiiităi Qiditorii ş şi cli: 
“torii loră; ; şi să aibă'a fi. pre s6ma: t&rrei cumi a - 

_ fostii: în vecii; însă : allegândi! afară. acelle. MO : 

nasţiri. “măcarii.: : Domnesci, “măcarii boeresei,! cari 

: singuri ctitorii 16. ati închinată : şi le ai suppussil 

„metâşe! cine. unde ai voităi,. acellea să “fă pusse.. 
şi “stătătâre : călugărilorii străini, însă. “dupe cumă | 
voră: fi. ser issiă şi: leginătăi. clilorii în: cârţile lori” de... 

închinăciune „pre; acea: toemelă ne "schimbată : să 

irăâscă; 6ră. Monastirile ce le-ati. coprinsăă: “căhi=. 

„gării. străini pre “mită: să “fă: îi: “lipsiţi: de. “dinsele,: şi - 

să aibă. a locui îutrînsele' călugării. ţerrei şi să 

aibăa'li! să lua. şi. eârți, hris6ve şi: ori-ce direas, 
se -vorii: av6. pre. dînsele: de la :acer. "domni, şi 

“Vlădiei, străini ;! :6ră de le: „vorii şi: ascunde şi. 1e 
"ar 'so6t6 înainte. ori: în: ce vreme, nici. uă: dini= i 

„Stă eredute prin minte, nică în “seamă, băgate de 
nime! să. mu fă, ci âacă “liate de: la. mâinile lori: 

“să fă şi 'să se spargă, “a: nişte “hieruri fâră. dre-: 
“ ptate:. Şi: cu: strimbâtatea . “mitei.” făcute. în: 'silă şi 

fără voea. soborului: "ţârrei ;: eră cine din Domaii .. 
„cari va a allege: Dumnegeit dupe petrecer ea: nâstră; 
„sau! “din Vlădiei, s sai din "Episcopi, sai din boiâră 

! iară puternică se va: “ispiti vrs uă:dinidră, pen- .: 
„tru mită "sau: pentru! rugăciunile, “şi. halniciile : câ 

„ hugăriloră străin, sai cu îndemnarea cuiva: din 

y . 
:
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s6ve âscunse de diaşii,: ce -se. ar arătă. vre uă-. 
“dată, şi acestii hrisovi allă nostru,. și. hrisovuld 

- r&possatului; Mateiii Vodă, care este cu voea d totă | 
„Bfatulii şi a totă _soborulii țerrei “făcută, va 'câ-- 
“lea. şi în "s6mă.niui le va bâga: şi va: închiiaa și 
va “suppune ore una din. Monastirile forrei,.. beri 
din cele: ce aă fostă : 'oindute şi cărciumârite : de 
cei “sirăini, e curi : Moncstiri 1e 'suntă' numele ace..." 
stea: “Coglia,. Bistriţa, Govora, Cotmeana, lasă= 
rul, Gura Motrului. e aa ti 
a na a şi alte. Monastiri; veri . 

“din: cari maă “fostă: închinate, cară cu! “adjutorulă | 
| i: îndemharea lui Duronegeii giditu- le-ai răpos- 

satului Matei Vodă de 'isnâvă din temei, cărora, 
li-se chiamă. numele - acestea: - Câmpulungii, Sa- 
dova, : Brâncoveani, Arnota, Câldârâşani, Mona- . 
stirea -de-uni lemnii, „Mâesineni; Drâgâneşei de, - 
la Bag Brebul, Plătâreşt. a aa 

acellă. „omii, Domut fiă; Mitropolit să; Bpis- 
copii, sali: ori-ce “boiârii mare -- va î, oră ștră= 

“ină ori din țerră acellu omii din preună; cu în- 
- demnâtorii: lui să aibă a moşteni. blestemuli: 80-. 
borului,: Arhcicreilori,: igumenilori- şi a toți pre= 
oţii: ferrei, care blestemii înăintea r&possatului Ma- 

| teiă. Vodă, şi înaintea- adianârei. a tâtă ţa, în 

> Tâte lucrurile lăssate “sole în: aceste "cete sintă albe _ 
“ şiîn 'originăle, îi tie uri a 

” 32 iu
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_ sântele; odâjăii îmbrăcaţi: Şi, cu făclii “aprinse în 

mână, înfricoșatii și grăsnicăi făcutu-l- -aii, şi ble- 

stemândii;. 'atinsu- -gai făliile, cumă este legea 

blestemului; cumii “ami: „vâdutiă Domnia mea şi 

“hrisovul, r&possatului! Mateiii Vodă, făcută împre- 

ună cu totii soborul: țerrei cumare blestemii şi 

afurissaniă + ȘI cu: mare. legătură. - -Şi cartea “prea 

sănţitului părintelui: Partenie. Bpatriarhulii, făcută . 

6ră eu. mare. blestemii şi cu. afurissaniă „pre .toc- 

„mâlă' şi, „întru. aşeilare. jueruriloră cumii . seriă 

mai „susii. Dreptii: aveea. şi noi &rică amii înnoitii 

şt. amii: întărită. cu: acesti: hrisov: allă nostru de 

întărire cu. mare. plestemii;: cate plestemil într a- 

. cestă-:: Drisovă ali „nostru arrăltâmdu- li şi noi 

şi “lu punemil . înainte, c cumă „pre omii ca! acella, 

- carele va: îndrăsni a sparge. acestă sobornicâscă 

legătură: din ipreună cu -îndemnătorii : lui, sali 

„spargă Domnulă . Dumnedeii, — săi vie... cursa 

“care nu 0. şeie, şi -vînătârea ce 1. ai -ascunsii- să 

„e U. -copringă şi întracea : cursă. să “cadă, săi. fă 

"curtea: lui „pustie, ş şi. întru locașiuli lui să n'aibă 

ciue,. locui; să se “stârgă! numele, lui din , cartea” 

vieţei,. şi .cu drepţii să nu:se: :seriă, să: pue:. Du=- 

| ronedea pre: păccătossulă. asupra. Jul. 'şi diavolulă 

să stea'de 3. drâpta,, lui, “cândii: se. va. ndica, să 

6ssă. „ossînditii,: şi. „rugăciunea; lui să fiă întru păc- 

cată, şi: să fiă gillele ]ui' puţine, și dregătoria lui. 

"să0 iea altulii, :să fiă; feciorii ii remași: draci, 

“Şi muerea lui văduvă, şi : să fi goniţi: din. casa
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lors; 'datornicii să caute; t6te- câte: suntit alle: loră,; 
Să jefuiască străinii osten6la. lori, osfintilorii- să; 

Xaibă, nică, să: fiă : cine-va "ali: milui; să fiă fecio: 

rii lui de peire,. într diii: nemi: să 's6 mâtură po- - 
mana lui, s să se pomndacăi: strimbătatea părinţi- 
loră. înaintea lui: Dumnedeii, și păccatulă: mîne-sa 
să nu 'se. curâţescă, ci'să fiă înaintea lui Dumue- 

„dei pururei, să -cagă de vrâșmașii lui îndeşertii, 
să gonescă, vrâşmaşulu: pre: suffletulii lui și sălii 

ajungă, şi: să calce:în. pământii: viaţa: lui şi vea- ” 

stea lui. în' ț6rrînă 'să-o pue, şi să, mâture; 'după 
„pâmentă pomana lui,;işi: la. sfirşenie. să: se;iea:cu: -" 
pâinii, şi în giua:de. înfricoşata “judecată, să nu 
vEdă - slava; lui Dumnegci,: şi focii:şi: spusă şi 
vîntă viforită să fă: partea. păharului. lui împre-: 

ună cu: "Iuda: şi cu: Aria, şi aceasta 'să:se'întim- 
„plede lui a le nemeri: în :vallea 'mâteci focilui: eu: . 
„trei ori: anatema a. 318. sânți! pârinți: de--la so— - 

burulă: Nichei; așijderea. srâși în -potrivă, cine va. 
cinsti. şi: va âqi nieclintită: această 'sobornicâscăi 
tocmâlă.. 'dintracestii "brisovii.. ani: nostru, “şi „va. 

sili a. întâri și cu: hrisovulii dai, pre: aceella.:sâ/l' | 
audă Dumnegeii. în qi de grija: ui, sâ li plinescă,;" 
numele 'lui “Dimnedei lui ;„acovii sâi trâmittă: 
adjutorii dela, Sântuli şi: “din: Sion, să” folos6scă; 
şâlă : blagoslovâscă... Dotanălii, şi săi veă: totii” 

A 

„binele! în. tote: dillele': viței lui. sâi. d6: Dumne- 
“dei dille lungi și blagoslovenie îi veculi v6cu=y 
lui, să se Juminegde timpuriți lumină ui, și â'i mâr- 

: ri; 
e ui 

   
si Pc
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gă îa. nainte: dreptatea: ja, şi “slava. i Dula-. | 
megei său . copringă;. să- ressare: lumina. ul la - 
întunerecii şi: întunereculii lui să fiă ca amiadă-di, şi 
săi fă Duimiegeulii lui cu dinsulă purnrea, şi să se . 
sature cumii cugetă 'suffletuli lui, 'acella la săvir- 

„genie.. după * 'mârte, să intre în bucuria. Domnului 
- Dumnedeului. sâii, şi în' vâci să. fiă pârtaşă : a bu- 
„nătâței ca acellea. care ochii. n'aâi - vEdută, ue 
chea: p'aii „audit, şi la ânima. omului mai. veniti, . 

care ai, gâtitii.. “Dumnegeii cellora ce. iubesc pe. 
= dinsulă, care.  Duroriegeui locuesce în lumina: cea 
„ne apropiată, cella: ce este 'plagoslovitii în. veci. 
Şi. câtre măi: mare “credinţă. acestui lucru :sobor-: 

: nicescii,.. mârturii -adducemii întracestă” hrisov 

„allă „nostru, cinstiţii și. „eredineioşii, sfetnică ai. Do 
E "1onică nâstre și” dregâtorii :(6rrâl duhovriiei şi mi-: ! 
„reni!; Chir. pâtintele' nostra” “Arhi-Mitropolitii VIâ:: 
dica Stefani. a: tâtă. Terra: Romântsacă;; „chir Ig, 

„nație, Episcopu. Sântei Episcopii. Rimniculăi,. chir: 
„ Berafim, Episcupuli . Sântei“Episeupii” Bigâulă; 
“Pan. Georgie: Velicago: Dvorricu; Pan. Stroe vel.. 
logofâti ; : Pan - Pârvu, vel: „vistier ;, Pan: : Păunii, 
vel: Spat; „Pan Diiculă,: velcluc; Pan "Radu; vel 

 Stolnivi; Pan Neagoe; vel. postelnică; Pan: Radu, _ 
vel . comis; Pană. “Radulu, vel Paharnică; „Pan 

“Tânasie,, vel. sluger; “Pan: Netulcia. vel Pit. -.: 
Şi am. serissii. căi: Mihalcea: logofâti. şi Pa: | 

„„asohira logotetă în: "cetatea. Tirgoviscea.. 
„Lana „Maiă 14 dille,. aonnlii 1165. 

„Bi Constandiiă. Vocood. > 

„o: 

+



    

: i i rit Da . . 2: 

Oa mila lui: Diainnege ă.: lo. Radulă Voevoău 
| şi. Dormi țerrei “Unaro-Vlahici: Da domnia riea | 
: acestă poruncă a, domniei: :melle, da. să fă de ma: . 
re "credință cinstițiloriă “Arhierei, prea :cuvioşiloriă - 
“Arhimandriți, şi. igumenilori ' de” pre - la” tâte 
sântele Monastiri şi tutulorii boiârilorii cellorii: mari “- 
şi allă: 'duoilea,: Și: tutuloră. 'slujitoriloră, 'popilorii, 

î diaconilorii, şi a: tutuloră”: -țărranilorii, câţi seaflă 
vieţuitori. în ţira Domaiei „melle, ca':să se ştie! . 
i că: dvmnindii, : Domnia. mea. până . all patrulea 

annă; şi miluindă Domnia: mea pre Gmeni străini 
pre. Ggreci,. cu boerii „Șieu: slujbe, : 6ră; ei: înce= 

.. pură a tace şi a adăuga lucruri | Și obiceiuri” relle 
” în ţerra.. Domiiei mele; care lucrată. Şi. obiceiuri A 

„ Arhiereii. şi. totii : “Sfatul * Domniei. melle şi tâtă . 
ţârra n -le, aii maţ:. “putută "obicnui: văd6ndu- că 

- -suntă de, mare :păgubă. terrei, pentru aceea Dom- 
“nia :meă 'amit socotiti ; de“ ami strînsii tâtă. ţerra;; 

„boierii cei mari şi- înici, roșii. şi Magili, : şi toți 
“slujitorii, de ami sfătuiti cu ivoea Domniei melle . 

” peiitru- atâta. pustiire şi sărăciă:a “țârrei, de: amii 

| câutati să se, affle. de unde. cadă acelle nevoi pre .. i 

ţerră,:. »de_care - Încru; aflata Domnia. mea Ca 
:amii” adevăratii din. prâună cu “tâtă : “ţârra :“cumă 

_-tete'” nevoile!şi ” sărăcia  țerrel „este -de-la Greci - 
străinii, „care amestecii, Doimniilg: şi: "vîndă - “fârra EI 

„fără „de. milă, și o: . preeupescă. cu - „cazote - “a5U= .
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prite, ŞI dscă vină în. ţerră. şi apucă la dregă- : 
torii, ei nu socotescii să âmble după obicei | 
ul -ț6rrei,i ci' strici: "tote, Tucrurile.: 'celle': bune, şi. 

N adaogii: legi - rele” şi " asuprite: şi, vingâră întru 
boerimea! țârrei, câri: “Dumnegeii: nu poftesce, şi” 

. &ncă, şi: alte Slujbe: le ai” mărită și le ali râd 
cati fârte ca sâ şi; îmbogăţescă casele lori, Şi 
"Encă alte” multe: obiesiuri.. rele. ai. arrăttatii „spre 

&menii: țErrei,. nesocotindă pre nici. unii'omii de 

erră străinândii-- &menii: țGrică. de “câtre. Domnia 
“mea cu pisme și'cu, năpeşti, asuprindii şi săra-, . 
"ci fără-, de: milă, işi arretândiă - mare. vrăşmășie 

către: toți Gmenii țrrei, - mai -virtosă unii Necula: 

„ Sofialiu ce: ai fostii :  Clucerii, şi. Balaşii.. ce - ai 

fostă Pahărnicii, boerindu-se! cu. mite, - şi fiind 
mozviri: vindea în. totă -oâssulii pre. boiârii Grei 
la. Domini. mea cu: piră de: capii precumii li Sai. 
aflată: pîrile lori, fățişatii și 6ncă ţârra.o aii dată 

“în jaf; “deci. vădendii: Doiania: mea niște lucruri 
“ca: acejlea, ::socotit'amii. “Domnia : mea din preună - 
cu. totă : sfatulii +ț&rrer de. ami făcută Domnia 
mea Legătură, “Şi mare jurămîntii, de: ami jurată - 

-* Domnia: mea țerrei pre: Sânta' Evangelie, cu mare 
- afurissanie "nainteă cinstitului. şi prea Sănţitului 
părintelui: nostru all ţ6rrei,..chiră “Teodosie Mi-. 

- tropotitu, şi din naintea părintelui. Scrafimii B= 
piscopuli de: la, “Rîmaieii, şi a. părintelului Gri- . 
gorie Egiscopulii. ce-la Bugâi,. în Sânfa! Mitro-: 
poliă cea: mare” din“ scaunulă- Domniei melle din



  

Bucurescă, unde “'este: hramulă mare; Împărată: 
Sântă, Oohstantinii Eleni, şi: „după rănită cu 

obicefuri: “elle, ș şi: ile -amii a pusst Domnia meă: stâte. 

josă, și amii scossii i pre acti: Greci - străini din 

eră a afară: ca . pre nişte « Gmeni ri r6 i și neprieătint aă a 

Pa 
bune, ca să SE. 6 “folosi. ferrei şi doianiei me: 

alle, ca 'şi cumii „celle: legi. şi "obiceiuri bune. ce . : 

“le ai fosti, tocraitii. cei Donini. bătrâni, din. na- 

“inte: ce, li se” fericea-: ag viaţa lori - şi, di. se „cun- 

noscă: tocmelile: lori, că ati fostă de folossii țrrel, - 

şi Encă cră ami mâi socotiti! “Domnia, mea împre- ” 

vină cu totă. 'sfatulii; țârrei, . Monastirile; celle mari 

Şi. “cele: mică, cari. nu 'sunțil.i! închinate. printr alte! 

pârți . străine pe: la: alte: monastiră;|- acella - &ncă 

să: aibă ași “pune igumeni i Români i după, obicejulii 

"şi toemela lori 6ră- «ont :;străinil + Grecii: :să nu 

fă volnică . nimenilea +a “pune, nici ale “îuchina, 

„ea! să fie: metâşe', altoră “Monastiri,, aşijderea.. şi la 

biserica: Domniei- melle din curte Domnâscă . că - 

ami: toemitii: Domnia: mea. să nu-: mai. fie: Gmeni 

“străiui. călugări Greci, ci” să” fă popi. mireani ro: Sar) Arca e 
-mîni precumii au fostii: şi. mai din inainte vreme, 

„pentru: că. aceşti! 6meni străini „Greci. nai fostii 

“nici uă. dată târrei. şi . Domniei de tolossiă, | ci. toții 

de pagubă: şi de; .stricăciune ;ca nişte . omeni r6l 

şi fâră de frica “lui: Dumriedeii, - ca, și în 'dillele 

“ răposatului părintelui: Domniei melle.:i Iv. „Leonă 

' 

,
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| Stefănia Voevoda, Şi aturicei Greci eră ăi fostii. 

- impresuratii f&rra cu Vînderile şi cu cimelile, cu 
„şi: acumii -până ce “i-ai fostii scoasii țerra Şi pă- 

- xintele . Domniei. melle cu mire 'ocară de „aici 

- din ţerră: ca pre. nişte 6meni ri, precumi ami. 
văduti Domnia: meâ' şi cartea răpossatului părin-. 

“telul 'Domniei melle întărită -cu:'mare blestemi | 

şi afurissanie. :  Aşijderea: şi. “Domnia mea ncă, 

- ami 'înnoitii şi _ armă. întărită = Gu: u:-acâstă 6 carte a. 

Domniei. melle,. _Gu.- mare . blestemii. Şi. legătură: 

"pre tocmâlă, şi aședămîntă ce seriă mai susii, şi“ 

după jurămintii pus'amii Domriia mea şi blestemi, N 
cumii de'mi voiii călea Domnia mea aceaștă legătu- 

ră şi jurămiîntii, adella blesteinii să fiă toti asupra - 
capului Domniei melle, şi a casei Domniei melle,. 
€ră pre. carele: va dătui. Domnulii: ' Dumnedei a . 

- îi Domni: în urma, nâstră Țârrei Românesci, &ncă: 
“lă regii cu vumele: ui. _Dumiedei, să aibă-a. cin- 

sti 'şi a înnoi' şi a întări: acestă legătură, . pre 
. tocmâlă,. cuniă serie mai susă, 6ră cint va. călca . 

Și va sparge acâștă legătură „şi carte a Domniei 

"_melle,: acella''să “dc procletăi: Şi blestemată „de 
Vlădica Christossii, - şi .afurissitii de 318 părinţi 
cei. de la: Nicheia, parte: să aibă cu Iuda şi cu .a- 

= furissitulă Aria!la uni.locă cualalţi necredincioşi 
Ei Evrei, cari atrigară i “asupra Domnului şi: Min 
i tuitorului noştru, Isu să: Chi stossă dicândii, lnațilă 

-. | Tuaţilu!. şi răstiguiți, pre: Eilu,.s sângele lui-. să, fe 

assupra, lori, „Şi ia: feciorilorii lori, : întra netre-:
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cuţi veci Amin, Amin, Amin. fra: martori “ag6dă . 
„Domnia mea: George" mârele Banii, Marei: ma. 
rele: Vornicii, Raduli : 'mârele. Logofâtii; Şerban. 
niarele Spătarii, Nbgoe marele : Clucerii, Michaiu 
marvle Postelnici,. George marele Stolnici, Papa 
marele * Comisii, - Stoica: inarele. Pitară, - spray | 
nici Radulă: Năstureli vel logotetă. Şi ami scrissă | 

„Fii: Dutitraşco- “logofâtu în. 'residenţa. tetăței Bu- 
curesci în'anuli de la gidirea lumei (7177), dră 

"de -la încorporarea finlui hiă, Depnegeă : 1669 
Decembre 9 dle. — Ii a 

1 Se 
Pecetia. '|.: 

D âmnâscă.| 
“n. Raduta: Vococdit 

      

"arma dna a, 
-. . . 

  

lo. Alessandriă Toanii Ipsilantii Vocvodii cui Ini- | 
la lui Diinimegjeă ș şi oblăduitoriă.. a. totă Ungro- „ 
i „Vlahia. : : i i 

: i, Ati IE : . - . iza 4 

  

Se 

i: ie Niei unii - ler nu.''6ste. „care care să, i priei- - 
nuiască pod6ba: vea de apururea la politiile cele. “- 

„Dal. deosebită, 'de câtii, învăţiătura şi :aflarea: sei 
E inţelorii. : De:-yreme ce aceasta este pâdâba ; Gea 

adevărată a: sufletului, aceasta, lumin€dă 1 mintea 
oa: cunnoscinţă: şi privirea fiinţeloră;. aceasta in- 

 “drept6să . etile (obiceiurile), şi bine” orindiiesce fâp- R 
x
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... tele,; şi inu murbai. sistema, politicăscă o. împodo- 

besce: şi-o: înfrumussețegă, ci mai vîrtosii cea bi- . 

sericâscă,. şi. în . scurtă ; tâte.printr'însa 'să orîn- . 

-" duescii și:să, țin; pentru aceea .şi tâte 'cetâţile 

„celle bine. praviluite fiindi providință. de acesti. 

„bine .de :obşte, folossitori, sistisescii, şi întemeiadă 

cu. toti cuviinciessulii. mijlocii, luminate academii 

de seiințe; vâgută. lueru "este cum că şi fapta . 

__milosteniei “cei. .de: obşte la locuri: scăpătate și - 

vrednice: de. a'se adjutori. este din celle trebuin: 

cioasse a se lucra pururea, . ca unii plăcutii.. lui 

"Durnegeii şi. pricinuitorii de multe bune „răsplă- 

“tir, pentru... aceea pe. lingă tote :celle lalte ce. 
suntii urmate la folossulii „de obşte, acellori ce se 

“află sub stăpinirea, ndatră, a cărora şi aii grijă, 
este: de trebuință, şi ostenelile nostre ' sunti ne 

| încetate; - luândi 'grije mare - şi pentru. întărirea 

şi bună starea. “acestori, două: de! obşte: folossi-- 
_târe şi plăcuțe, lui Dumnegei, fapte, Şi. adducân- 

| du- -ne aminte cu. mâhnire. de 'stricăciune ce: pri- 
. cinuesce: acum "lipsirea scălelorii- -şi cum că mulți 
= ne. învăţiaţi şi lipsiţi de cunnoscința sântelorii scrip- 

“turi; se: înalță la: “vrednicia . sânțeniei ş și a preoţiei, | 

„care în “loci: de folossii, pricinueșcii stricăciune la . 
rodulii celt "bine : 'eredinciossii, cădânâii. din ne- 

„seiință, în, lucrari 'netrebnice,: + eare- riu se: cuvine” 
| nică: a le. dice; ami socotitii din celle. trebuincisse 

să sistissimii. și întări mii ăntâiu.. şi :niai dăşăvtr-. 
„ gită sodlă. in  Bucuresci! la “scaunul stăpînirel 

lo.
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uâstre. şi să o: “arrăttâintt în câtă xă fi prini pu 

tinţă ca o academiă, pentru-c a să se' înveţe îu= 
trînsa ne; încetatii, şi cu tâtă silinţa, atât ma 

timile :celle încercuite alle grammaticei; logici, 're: , 

toricei, câti şialle. filosofiei, matemateci: şi Yogo- 

slavii, teologiă, şi dialectele Grecescă,, Latinescă, | 

Frauţosescă; Slavonâscă şi. Românescă, să "3rîn- 

duimii plată: din destulă. la dascălii: ce vomii al 

lege; Gncă şi celle. trebuinci se spre hrana vie- 

ței. uccniciloriă cellerii scăpătați ce voră fi afară i 

din Blagorodaicii. tineri, şi. a: tutulorii : cellorii: ce: 

voril avea dragoste a: învăţa. şi: a' procopsi atât 

pămiînteni câtă. şi străini, pentru că să DU- "şi piar: 

Qă scopulii din pricina lipsei 'celldră trebuirici6s: . | 

s6;. și. fiindă mintuiţi de trebuința hranei. vieţei . 
"lori, să fiă stătători şi: silitori. până "şi  vori tre: 

ce tâte matimile.: Catre: aceasta, să mai sistissimiă 

: Şi alte două sedle. de matimi. grarimaticesci Gre- 
cesci, şi Româuesci, una: la, Craiova: în: 'Episco- 
pia Rîmnicului şi: alta «în. Episcopia. Budâului la 

   

    

Budâu, la carele: “pedepsindu-se 1 ucericii, şi 

du-se.din destulii la alle 'gramuuaticei, să s0. răi : î 

te 'de acolo. la scolile :de aici. din”. Bucuresci: la 

învâţiăturtle” sciinței, : adică acellorii- epistimoni- 

cesci: şi altor. dialecte.i “Deci:atâtii la: mai sus 

disele donă Episcopii: câtii, „şi: lapolitiile judeţe- 

lorii. sâ- întemeemii -scâle deosibite de. limba sla= 

vonâscă! Şi. Românescă, carele: t6te, pentru casă Şi 

"aibă sistassissii. şi îndestularea 'dupe mai susii ai- 
+
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sulă mijlocii, urmedă a se 'cere spre curgere de 
- a: pururea: ca la: trei-deci de: pungi de. bani pe: 

” fiă-carele. annii, afară ' însă de' banii cei. pentru - 

„mila: de obşte, carele este :să. se facă pururea la. 
acăpătate obrage şi. pers6ne ce: aii trebuinţă, prin 
“mijlocală --epitropilorii. ce -se vorii“orindui. Deci 

" de- vreme ce. aceste două de. obşte folossitre lu- 
“ceruri, atâtii cestii pentru : sedle, câtii şi cellii-pen= 

îi tru- milostenie, fără: de nici unii felii de îndoială 

"- suntă nu. numai dâcuite lui Dumnegeii. ci şi Dum- - 
- nedeesci, ami; găssită cu caleica să orînduimii cel-: 

"le .ce sunati trebuinci6sse pentru sistima Și aşe- 
diămtnitulu lori, &răşi din celle ce suută a "fie- 

„1. rossite, lui, Dumnedei, adică din veniturile sânte- | 
- lori; Monastiri. cellorii ce se: afflă în. tâtă- stăpi- . 

“nirea.. Domniei melle; atâti 'din  Bucuresei, Câtii . 
şi cellorii de afară, atâtă cellorii mari câtii şi 

cellorii, mici, atâtă. celloră „de ţerră câiu şi celloriă | 

"ce suntiă "met6şe, - -cu': scopă ca: totii 'întraceeași 
+ vreme: i să, se sislissescă şi. ceste de. obşte: folossi- 

tre Tucruri, să “se: săvîrșescă şi gîuduli r&possa-" 
" țilorit. întru. fericire ctitoriloră acestori sâute Mo-. 
mastiri „cari celle. -mai multe din veniturile, lori 

“le: ai rînduită să se dea, spre faceri de bihe. Cu | 

„„ acesti -scopă amii otăritii'ca să, faceimi tâte aceste . 
" -sânte-' Monastiri. cu. totulii - ne „dajnice' și. fără 'de.. 

cerere . de ori-ce . dare : spre; partea: Domneşeei 
“ nâstre. Vistierii,: şi slobode de orl-ce slujbă Dom-. 
__n6scă, socotindă acestă. dare ce. da: la Viștieria 

.-,



  

  

Domnie mele ca uni aer netecbnică : şi. -becu-" 
viinciosi, şi ca unii lueru “ce. “cândii .urtoa,. să tă- 
e t6te: cele: orînduite a se. da ! spre faceri de. 

"bine. Deci assidasia Monastirilorit și afieroasirea. 
lori la scdle,: vrendă ale sistissi ca: să se pă- 
descă de a purare a cu. mijloeii întărită şi sie stră- 
mutatii,” iată orindoiniă pe” prea Sâuţia ta all | 
nostri întru Ohristossă ) părinte Mitropolită, î împre= Ş 
ună cu iubitorii de Dumnegeii părinții Episcopi, 

pe: dumnâvâstră cinstiţilori blagorodnieiloră 
credincioşi veliţilorii boiari 'ai domniei mello de 

- la dumnslut vel Bani! până: la dumnâlui vel -vist: . 
care adunându-yă: din :proună: cu rivnă căldu- *.. 

"râssă pentru binele 'de obşte .alli Patriel, Şi cer, 
„cetândii cu amăruntulți. starea fiegte-căria -Mona- . 
„stiri: şi: câtă da mai nainte. la Doniiisca nâstră . 

o: 

 Vistieriă, pe: anni, să orinduiţi după, analogiă sum-; - i 
mia ce, trebue să, dea fieşte=care,. făcâugii dâosi- 

"Dire însă " monastiriloriă- cellorii ce suntii închinate . 

„ la:alte. monastiri cu sin, gatavasis. dintre Monasti- 

_ rile de: ţârră, ca unele ce acestea. suntă datârea 

da. adjutoruli. pe fieş=care “anni la - monastirile,... 
“unde sunti închinate, de vreme ce-suntă suşpiisse 

“în.'grele.. datorii şi ai -trebuință : “de : 'adjutoruliă: 

„lori; întracestă chipă '8ă orînduiţi summa ce-ai: 
-- să dea, pe. fiezta :care annii;: să se facă. orînduială 

de. câti' trebue să se urmede pururea: Eră, est- 
timpă. fiindă- că: unele -Monastiri atâtă din! celle - 

. închinate cât şi din celle. de ţerră se afflă stri- 

4 

. 
e
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cate şii în multă :pagubă, de nevoiile rădmiriţei ce 

aii fostă, şi le” trebuescii. chieltuială- a se drege, 
„şi: a se: pune'la stare. sântele lori: biserici, pen= 
„tru :aceasta. să se facă cu '6re-care scăgământii, 
să căutați să vedeți şi hr isovulii cellă pentru. mi-. 
losteniă, all Domnier! selle fratelui Stefanii Voi: 

“vod: Racoviţă. cu: datul, şi allegendii şi dintrîn= 
suli: celle ce: suntii: -cu;czlle' și cu putinţă :a se 
aduna. după. ce. se votil deosibi cheltuelile sc6-' - 

„lelori, care.să se adune ca la :frei-geci de pun- 
gi, ce..va, prissossi .din datulii monastirilorii, să se - 

-orîndvâscă la :alle milostenii de vreme ce :acellea 

- cari: se vorii aduna, din. mai sus gissulii  hrisovă, 
“;socotimii : că nu; suntii; din destulii la facerile de 
bine 'celle “de: obşte; urmândă . deră dupe! cumii 
 poruncimii şi ortniduimii. printraceastă ;carte, să ne - 
“faceţi! ânaforă în” scrissiă:. de orindusla ce veți face: 

„ca:săo vedeini, şi aşijderea. să întărimiă . cu mij- 
16cele. „celle trebuincibase :spte !. întemeere,. atâtă 
pentru: “alle: sedlelori -câtii :şi a milosteniei. asu-, 
pră icărora” vomil : orîndui Eforii şi împreună e=: 

 pitropi: pe prea sânţia,. ta Şi pre: părinţii Episcopi, 

&ră epitropi pe dumn6v6stră boiârii Domniei melle, 
spre -ehiernis€la şi pădirea :cea de: apururea.a a-: 
mîndurora acâstorii deosșebite “folossif6re bunâtâţi | 
alle; „Patriei, socotimii :a fi de; trebuință de ase: 
orîndui, şi unulă,; :Saii: doui. dintre: cei de cinste ne-; 
guțătani: :pentru.: căutarea, grija: în: tâtă. yremea:a . 

acestei trebi, ci să: faceţi. allegere : pe. care veți:



    
E Tw, “uizsaădiăra Ipsilan - E 

. 
i - Sti 

socoti, şi 6răşi 'să-nei însoiinaţi.'; i “ară, pentru. - 

săvîrşirea, acestei. trebi. acumii; se: orinduiră pur 

tători .de grije de la! Divanulii Domniei melle treti 

logofâtii -i. vătafă za copii "de “Divană,: ci d6ră "fă 

ră de dăbavă să avemii Domnia: mea "prin: ana- 

„fora arrăttare pre” largă: de tâţe, i: i. i 

: Sai dată la: veleatuliă 1775; Martie îi în 

SR sniulă Wâ ntăiti all Domniei nâstre : în. . Bucuresci: 
PUI ii ; ! i, 

„Vocood. i Re SN Pecetea - 
Domnescă: 

    

P 

za i 

“Pană Piuppesca pelă logofălă proc...» 

  

Ste du 

  

“Liominata. porunca, Mariei. “male unde bine s se . 

fenteaee. scopulil Mriei |Tâle pentru sântele: Mo= 

nastiri: și să ârrâttă aşegiămîntulă pentru" forma. 

acădeniiel:: Şi a: 'altorii scoli, :.eu:; multă... bucuriă 

citind!o * amii; văduti . donă materii; dintre ari fiă=: 

care: 'audindule + să, îndatorâsă; ași „deschide . gura 

"sa: spre. laudă: megalopsihiei: şi filantropiei. Mă= 

iei. 'T6le. Megalopsihia se: larrâttă.: unde: Măria” 

“ta :nică: eum n'a suferită ;a face vre uă împărtășire” 

din pris&ossuli Monastirilori; ci: totii al bine voită ca - 
je
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să. orîndueaci pentr “lurninărea ţerrei. şi podâba 
„ obşteă. ce: se 'câștigă. prin învățătură; că "flan- 
tropia, strălucesce unde: înălţimea ta ne porun- 
„cesci să ne îogrijimă a- căuta: uni lirisovii allă 

" Măriei- S6lle: Stefani Voevodă. “Racoviiă, pentru | 
'rinduiala, cutiei. de! milostenie ca să. 'se.. aşade 
cellă mai cu cale” tropossii: de unde să se sirîngă - 
trebuinciossulă: adjiitoră, pentru obragdele celle scă- 
pătate. „Noi îmbrăţişindii. această trâbă cu 'pro- 

: timie şi 'căutîndă unde. ne porunicesci Măria taca 
să Tuâmii „perilipsissii din darea' ce da Monasti-" 
rile. la' Dorinsca Vistieriă,: şi să cumpănimii. celle: 

„ închinate Monastiri să pâtă să dea adjutorulii lorii, | 
Şi. celle „derăpănate' să se prefacă.: “Deci ântâiii 
„căatindă datulii Monastiriloră ce "lii- da, care pâ- 
“nă la Stefani, Voevodă Racoviţă "lă amii Văgutii 
la patru. sferturi şi uă îndoială; 6ră atihci cu t6- 
tă iuţimea -vremei vădeudu- se “Monastirile cu din 
„greutatea: dârilori; . că "şi ati pierdută rinduială 
chirioviiloră, ai căqutu la grele: datorii. în câti 
Şi-.aă' pusa vasșele lorii pe la datornici, şi a unora 
Monastir. de peste Oită. moşiile se stăpînca de. 
"Turei: pentru . datorii; ne mai: avâhdu: ipostatnică 
“a: dai: pentru: datorii, gali: aşegati, tâte : Monas- 

- tirile “să dea - pe. “auni'-nă' îndoială. cu". nume 
„ de- Poclastegului i i: all îmucarelului, 4 a câruia sum- 
-mă! să; redica până la tal:! 9000, 'care aceasta în- 
trtână annii uădată dându-se, aşa sau pâditii pâ-. 
nă: 'acumii la Tăgmiriţă. La care această dovadă 

Vo



  

„vedemă ' mai! curatii. din' socotelile monastiriloră: 
ce'şi da, unde arrâttă că numzi. atâta, plâtea. pe 
anni, Allă doilea, -Gumpănindă. ca, celle închinate 

“să potă să adjute scaunele! celle patrierşesci şi 
Monastirile unde este :legatii adjutoriă: prissossului. 
loră. Eră, all trsilea.. “puiudă ochii „noştri la jal- 
„nicile dărăpănâri: atât “a celor închinate câtii şi 
a ,cellorii neînchinate, Şi sciindă. că. unele ai tre- 
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buință acumii. de ignâvă a plămădi începere-de ipo-" 

statica, care. acestea este trebuiuță a începe. din'an- NE 

nulii acesta, a: se -drege:şi a se prenoi,--pentru 
aceste trei pricini: ami: „cisluiti pe'tote Monastirile 

din tâtă ţerra. atâtă ' înclinate câtă. și ne închi-. 

nate . tal: 9575, care ila: :această 'summă, ce ami 

pus”o - pentru adjutorulii sc6lelorii, trece -:peste 

summa. ce: da;mai nainte de vremea râdmiriţet; 
şi ne: putând mai multi :apăssa :și -a cere :adju-: 
toră de la 'monastiri, amă: socotiti acumii în aunulă 

acesta '. să: se 'iea „această Sunimă, şi Sindii- -că în- 

“tPacestii anii morii. isprăvi. şi-: socotelile 'Monas= 

tirilori, se va, vede, „unde -puindii-se -şi. darea 'a-: 

ceasta, ce „vorii să facă 'monastirile ila. 'scâle, se 

va arrătta':câtă le: rămâne: prissossulii;. care acella 

totă 6răși se wa :adăogi, la această, 'faptă - bună. 
pentru: .scdle; însă numai:prissossulii Monastiriloră 
de țârră să aibă a :se. adăoga'la adjutoră sc6- . | 
leloriă;. €ră prissossulii ce vamal. 'eşi de :la Mo- . 
nastirile :celle. închinate, să. r6mâe : igumeni t datori 

“ală: trămitte la” locurile acelea “unde fă iarele



N 

SU 

“este! legati. Şi pentru: casă pâtă »Monastirile să 

„ dea; adjutorulă: acesta la se6le şi sâ ȘI „pâtă drege 

 dărăpănârilă,;; adâncemi. aminte “Măriel : “Tele. cu * 

rugăminte, ca să “li să: înnoiască. monastirilorii: 

hris6vele. de mili; avendii: 'trebuință fiă-carelă mai 

: vîrtossii ide: Gineni a: se. 'adjuta la trebile monas= 

tiregci. Deci.'ca să. se -strîngă această summă du- 

„pă la Monastiri, ca să se plătâscă dascălilorii după 

cumii. se: vorii ; toemi, . ca să se! chivernissescă - 

ucenicii după-cumii se va: :socoti, ca să se dregă 

şi Gre-cari: chilii ;pentru ucenici pe câţi se va 

putea; amii orînduită purtători de grijă şi grăm-. 

„mătici aedlelorii de aici din Bucuresui pe cari a- 

"nume % vom arrătta Mariei. “Tale cari să aibă: a "şi da 

socotâla' la annulă "de toti: luatul şi datulii,, Și 

- pentru: 'ostenâla loră, din ivenitulii casei scdlelorii 

gi a cutiei, să“aibă a, lua 'câte tal: : 80. fiă-carele 

pelună,. afară dinu: privilegiurile, ce le vei face 

“Măria-Ta;! să. mai rîndui. purtâtorii de grije şi 

grămmătică: sedlelorii Craiovei: i- cutiei, de acolo, 

„Grăşi“:pe .cellu : ce: "lii vom aretta. Măriei Tele: 

carâl& la -fiă-căre.: anni să fă, datori a. veni să 

ŞI '96socolsla la cei de: aici. purtători! de. grije 

gi” grammatici de luată i. de datii; şi pentru os- 

tensla; lui. să aibă: a lua pe. lună câte; tal:;25,a- 

fără de- privilegiurile: cu carele Mii vei milui Mă 

ria/ Ta; işi" dupe: ve se vă săvirşi. fornia aca- 

'demiei,: găssindu-se toţi “dascălii îutru sciinţele şi: 
“limbile. ce: poftesce- cellii: cu inveţiătură împodo- 

Er .
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bitii sufletul: Mărie: "Teile, şi dupe. ce: se..vorii 
aşeda pe Ia locurile celle :trebuinci6sse, de, pur. 
tâtorii de grije, cu anaforai vom, însciinţa: pre 
Înălţimea Ta.-Amă cercetati şi orînduelile hriso= 
vului Măriei Selle Stefani Vodă pentru cutia 
milosteniei, şi câte mijl6ceamii gâssită cu calle de 
la care să ccră acea milosteniă pentru cutiă le 
arrăttâmu cu f6iă deosebită la Mâria Ta, care şi - 
aceşti bani a se .stringe şi a se da pe unde va - 
fi porunca, ami orînduiti crâşi pe. acei purtâtori 
de: grije ca să; porte grija se sirîngă de la tâte 
acelle: obrade şi de Ja tâte acele întîmplâri după 
cumii arrettă în f6iă, milostenia ceâ orinduită, Deci ; 
atâtă: pentiu începerea întârirei seleloră, câtă şi 

“pentru încredințarea şi, îndemnarea fiă-căruia pen= 

tru cutia milosteniei,. ne rugâinii ca să se dea lumi- 

natii hrisovii allii Mârirei:-Telle, pentru: care să . 

și. r6mânerhii pururea îndatoraţi a'ne: ruga: fier--, 
binte „pentru prea îndelungire ea “anniloră „Măriei 
Tele. ; E m tc 

4775 Aprilie: 3. Bucuresci.. Da 

CI “AX mârieă. Tâlle fierbinţi rugâtori, câtre Dum- 
nedeii. :.. iii i - IRIS Ea Stiti 

Grigorie Mitropolit: Uner ro- Viahiei m Eta 
Costandie Episcopu.: Bugâului * p - îl 

Nectarie “Episcopu . Rimnioulat- ! i a 

rela, i plecate slugi: nu ia rata 
Di: ai i Di. Racoviţă, Niculae vel :Clue:" 

n) îscălitara nodcăciteată, ta e su 

  

Pi 

<
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Pană Philippescu, Şt. Grâdiştenulă.. Nicolae Brân-. 
„covenu, B. Stirbeiu, Stefană Mişu, Ioanni Vără- 

rescu vel Vist: b: Racoviţă Cluceru. ” 

„4175 Aprilie 2 

Io: Alessandru loanii ipsillantă Voevod cu mila 
„uă Puunesjei Doninii TŢerrei Românescă. | 

„De. vreme ce: din monastiri inele ai trebu- 
inţă de a se drege și a se îndrepta, atâtii - elle 
câtă -şi moșiile lord, pentru. ca să aibă mijlocii 
de, îndreptare, să se adune de la tâte acestea 
în acestă anui după anafora summa de 9575, 

care ai. orîuduitii: după .analogiă şi 'puterea a 
-. monastiritorii. de erră, 6ră "la celle închinate. cu | 

scăderea ce se cuvine, și iăcendu-se catastihu să - 

se avrâtte la: Domnia mea, spre a se întări. Banii 

- să:se adune la Mitropoliă şi făcându-se de că- 
“tre noi orînduială pentru dregerea . sc6leloriă și. 

"plata dascălilorii, 6ră. luatulă şi datulă. să 'se lu- 
crede prin mâna " orînduiţiloră purtători de grije 

' după allegerea prea sânţiei selle părintelui “Mitro= 
politulii a iubitorilorii de Dumneţeii Episcopi, și 
a cinstițilori blagorodnici * şi. credincioşiloră. bo- 

"iârii Domniei. melle. epitropilorii, cari purtători de 

_grije în toti annuli să dea socotelă curată la mai
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susii numiții şi să se arrctte la noi 'catastihă lămu- 
rită.* Implinindu-se annuli: d'ăntâiă întru . care 
voră lua săvîrșitii și socotelele. întrârilorii şi chel- 
tueliloriă monastiriloră, care din porunca Domniei . 
melle să caută, și catagrafia monastiiilorii Şi a- 
veriloră loră, la celle închinate monastiri, să se 
orînduescă uă „parte pentru  cheltuelile sedleloră 
ce suntă să se facă pe annii; ră de la celle lal- 
te: după ce se va vedea: veniturile. pe fii-care . 
annă, să se împlinâseă cele lalte cheltueli alle 
sc6lelorii. Către aceasta ortuduimi 'să se facă 
începere. didirei şi dregere celloră trebuinci6se 'să- 
lășluiri alle sodlelorii cu mijlocii după cumii se 
va putea. de această, dată. Eră pentru plata cea pe - 

anni a fiă-căruia dascălii şi pentru ;îuvățiătura 
fieşi-căruia chipi' de matime și pentru hra- 

na uceniciloră celloriă scăpătaţi vomii cerîndui a 
nume în “cinstitulă Domnesculii nostru, hrisovii-ce 
se va da penteu aceasta.  . i. 

"Pecitea , | 
Si Sa |Domnescă. Da ERE 

A 1777. Ianuarie, DB. 

Actii de. donaţiunea Monastirei Visantia din Mol- 
dova Ia Monastirea Grigorie de la Muntele Attos. 

1 i 

“Printracestă. irisovula Domnâseli, facem.
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'cunnoscutiă tutulorii cellori:ce se cade a 'sci că unui 
călugări de la, Sânta Monastire Grigorie din Mun: 
tele Atossii, care! are hramulii Sfântului Nicolae ar- 

” Diepiscopu' şi făcătorulii de minuni, unii gălugără 
-dică aumifii Toachimii, omii înţelieptii' şi bine fă: 
”-cătoră,. în celle din urmă timpuri de: nenorociti, 

a: răscumpărațăi de bună! vocă sea cu proprii 'sâi 
bani şi: diferite împrumutâri ce afăcuti, mai mulți. - 
creştini. din acâstă țerră cari cădusseră robi, și 
i a: înlesniti să se înțârcă le. cărminurile 'loră.:' 

“Aşa: dar, Juândă, în consideraţiitne ! acestă 

mare 'bine:f “facere” addussă: Principatului nostru de 
către acestii : religiossti bine- făcătoră şi virtuossii, 
'şi dorindii 'a arrăita. şi noi: recunoscința n6ştră 
către 'Sânta: Monastiri 'Georgie de iuide este nu- 
„mitul: părinte: Toachimnii” ami gratificato câtii s'a 
pututii mai ine; şi: fiindi- că 'acestă “Monastire * 

a “Sântului: Grigorie: nu 'possedă în . Principatulii 
nostru, nimicii din care-ar putea! trage : 6re-care 
profitii ca' celle. alta, Monastiri din Muntele A- 

tosii, emminenţia sea Mitropoiitulăi Principatului n0- 
- Su a hotăritii, în unire. cu'noi, a închina şi a 
da acestei Monastiri : a Sântului Grigorie una din 
 Monastirile acesței, țErri cari suntii indipendente ș şi 
ne. suppusse . la ani altă locii, a nume Visantia, din 
districtulă- Putna, cu: tâte, averile selle: mișcătâre 

Sine mișcătore,. spre 'a:î pe viitori. cu totulii 

““suppussă Monastirei Sântului Grigorie şi sub ad- 

;ministraţiunea şi supravegherea părinţiloră pe cari
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Monastirea Sfantulai: Grigorie va.avea toti. dauna 

dreptulă a trămitte cu igumenuli, după 'coprinderea 
- acestui hrisobulii, prin care" noi reeubndscemii Mo- 

" nastirei, Si. Grigorie dreptulii : de'a: avea în pos- 
sessiunea sea Monastire ea Visantia şi a numi'igu-. . 

meni la dinsa, fâră: ca cine- va să se amestice în 

adiministraţiunea sea, "obserbândă că acâstă Mo-. j 
“nastire. trebujă, să fiă considerată de astăgi în 

ainte a:pururea “annessată: şi proprietate a Mo- 

„ nastireă Sf. Grigorie de- la Miuntele Atossu. 

- Părinţii “ cei de acunii: şi cei. fiitori de la Mo- a 

nastirea - Sf. Griporie - vorii fi indatorați să rbge 

pe Dumnedeii celli -a totii= -puternică pentru să-: 
nătatea : şi ertarea păccateleră nâstre, alle -copii- 
lori noştrii, şi alle părinţilorii, noştrii. Asseme- 
nea trebuiă să se..r6ge. ca, bunulă Dumnegei să 
aibă. sub- “protscţiunea sea Prinoipatulii nostru; şi 

„pe credincioșii s6i locuitori. “Noi. invitâmă încă. 
şi pe ceia ari, „după petrecerea nâstră.: voră fi 

chemaţi, 'din “mila, lui. Dumnedeii, la tronul: Piin- 

cipatulii ! nostru, fă dintre” copii. sti rudele” n6- 

ştre: fiă “dintr'uă altă familiă” ori- care, să întă= ! 

rească acesti actii: și să ajjute prin încuragearea | 

lori - acestă; Sântă. Moriastire pentru vecinica loră 

„ memoriă.: i: aa 

“Noi întărimyj.. “acesti” act: dinpreună cu fi 
noştrii Dimitrie vi Alecsandru vv,, Scarlată Wa 
şi toți bi boiâriă i moşri dă totii rangulă. : 

n „: mt tă 
„.



„0 e 
+ Şi ispre “încredințare” ami, iscăliti puindi şi 

peceia n6stră domnescă.. 
“Dată întrailă treilea anni din: adoua, nda- | 

tă. domniă; Serissii de Dimitri e Vărnavii: vel Lo- 

_gofâtii, la 15. Ianuarie annulii mântuirei 1777... 

i “Grigorie Ghica Voevod. 

Dă „1798 Septembre 1 

NI Anatora a Obştăseă- ui 

“Gu | prea. a plecata. ndstră anafora, arrăttâmi 
Mariei Talle că de .la.uă vreme încâci s'aii isvo- 
dită uă încurcătură de, datoriă fârte mare asupra 
tuturorit: Monastiriloră ț&rrei, din pricina - părin- 
“ţiloră ce :vinii cu nume, „de. eosârhi atâtă de la 
Sântulă Mormentii, i: de la Sfetagora,. câtii şi de 
la alte. monastiri unde; suntii închinate, câci vină 
aică în. eră unii cu. „cuvântă de ajutoră, i cu. alte 

pricinuiri, şi alţii “şi cu igumenii, făcuţi de la 
monastirile . de. jesă, de. a schimba ; igumeni,' şi 
„de a. aşeda. igumeni în loculă . celloră morți, după 
cumii s'a îutimplată la. monastirca Santului Geor-
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ge, la monastirea, Săriudarulut, la. „Casciore. :Şi 
alte monastiri, din „care nu numai sărăcescimo- 

nastirile țârrii, ci încă se face uă neguţătorie îm- 

potriva Domneştilorii: chrisve alle. ctitoriloră, şi 
alle altoră. r&possaţi, boiâri ctitori, cari ai afieros- 

sită - monastiri, din cari .unele monastiri . nici 

suntă închinate, ci numai. câci au uă orânduială 

"spre. ajjutoră . monastiriloră de josă. Deci noi: 
slugile Măriei tele cunnoseândii- starea: tuturoră 3 
ce se, află: aici în. țerră: este primită şi voiia - 

„rivna Măriei Teile,. mai. vOrtosă că este trebuin- 

'ci6ssă și, de. mare. folossii pe; vremea, peniru a- 

„ceea .ne. rugâmii Măriei -Tejle ca de acumii îna- 
inte acestea să lipsiască şi să urmege “Monasti- 
rile de josii şi . igumenii de aici de la. Monasti- 

rile ce după. cumi din vechime sai utmață, prin 
legătura şi aşedămîntalii ctitoriloră, să nu aibă 
„voiă, Monastirile de josi. să: schimbe - igumenulii 

ÎN pentru. neguţătoriă ; ca. să: facă „pe mai. multii,, ei 

    
_număi pe acella care nu va: urma, bunei chiver- 

nisseli a: Monastirei, sia face  sfeterismossii spre 

îndestularea sa;. pe acella sălii arrâtte ântâiu prea 
sânției sclle parintelui Mitropolitii şi prea. sânţia - 
sa arrăttându-lii Domniei din preună cu ctitorii, az 

tunci acella să se schi mbe . prin marafetulă Dum- 

n6lui vel. logofâtii, însă - cândă din soborul, pă- 
rinţiloră. Monastirei de -aici, nu; se: va păssi des- 

„toinicii ca ună slujitorii vechii, şi. practicală allă 
trebiloră. Monastireşti,. atunci prea sânția sa pă-
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zintele; aiitopolitulă să ariâite Domniei şi “Domnia în 
va scrie josti ca să trămittă omii vrednică şi cu- 

 Viossil de ase 'orîndui.. igumenii. Să -nu să îndrăs- 

„nâscă nici unii igumenii " fâră de ştirea Domniei, 

şi a numitelorii obrads,: “de a da ună bani mal 
multi cu 'cuvîntă de ajjutoriă, de- câți. ceia care 

: ctitorii: singuri au rînduită, iarii care'se va. în 

dresni: să nu' se ţiă în'semă! la soceytela' ce'şi va 
da pe fie-care anni, ci-să răspundă de la dinşii, 

„_cumil şi împrumutătorii de vorii priimi dapisse de 

„la 'igumeni neîntărite:- de părintele. Mitropolitu şi 

de D- lui: vel logofăt, :să remâe păgubaşi, şi a- 
cei ':igumeni numai de câtă să fie lipsiţi din! i- 
gumenie și isgohiţi din. ţerră; cândi Monastirile 
cele de josii vorii avea trebuință. de. a trămite 

aici eesarhi' pentru: pricini alle: Monastiriloră, să 
fie datâre ca ăntâiii se însciințede înscrissă aicea . 
la: Domnie pricina Și trebuință” ce. este de 'aveni 
acellii “eesarhii: aici, şi:de va da “voie înscrisă  * 

"dela Domnie, cu arrăttare de soroculă: rînduitii în 
câtă vreme: are: să. "Qăbovâscă aici “pentru” acea 

pricină, aşa să: se. "sc6le de “acolo. să. vie: aică 

caisă caute de âcelle' pricini, şi îndată: ce. se va 
împlini soroculii: cei. va fi. dati de la: Domnie, 

numai ce: câtă. să se.sc6le de aici şi. să se: în- 
târcă: înapui la Monastirea “sea; iarii 'după împli- 

_nirea . sorocului prelunginduşi plecarea de aici 
cu a :da gi după gi, atunci. să.se trămittă de aici. 
şi fără voia:sa? .:Pe : igumenii * Monastirilorii de
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aici cândii li se. va. întâmpla morte, săi „moşte= 
nâacă Monastirile da: aici; 'iarii Domnia prin prea 

sânţia sa părintele: Mitropolitul, pe câti se va: 

socoti din averea acellui mortii igumeniă, . va:0=. 

xândui de se va da uni adjutorii şi la Mona- 

stirea de j josii, “afară din acelle orânduite ce.se 

dai după chrisâvele. Domnești la cutie şi la alte 

obrude' scăpătate. - Ne mai: rugâmii Marii Tslle 

fiindii-că acestea, tâte se ' pritinuescii "din neîn= 

__cheerea socotelilori igumeniloră pe fie-care annii, 

“pentru-că nu. suntii sciute „de. Domnie în ce chipă - 

se urmeţă, socotelile cu Monastirile de josi, să.. 

“se otărască de către înălţimuea ta, ca pe totii 

annulii la ghenarie ăntâii (fiindi-că atuncă se în- 

chee tâte veniturile Monastirilorii) să “se iea după 

vechiulii. obiceiti socotela Monastirilori tutulori | 

de prea sânţia: sa părintele . Mitropolituli. . şi de 

D-lui vel logofâtii, care acea 'socotâlă să fie ar- 

r&ttată şi ctitoriloră ca uniă ce ai durere de ânimă 

-pentru lucru strămoşescii: "alu lori. Ci ăcestea 

arrătându-le Mării “Tale, ne. rugâmi să se întăr6-' 

scă cu luminată chrisovi al Măriei 'Pale ca: să 

„se pădâscă în veci, şi vecinică pomenire vei avea 

“Măria Ta' pentru buna 'stare' și întregimea Mona- 

stirilorii, care acestă otărîre după ce se. va întări 

şi "prin Juminatii chrisovuli Mării! “Tale, să fie lu: 

minată poruncă ca cu cânţile prea 'sânţiei 'salle 

parintelui Mitropoliții, să se publicuiască t6tă co- 

“prinderea acestei -otăriri ! pe "la 'toate' Monastirile
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de obşte ca 'să le fie ştiută şi cunnoscută, Şi să. 
ştie că suntă datori - igumenii şi cei de aici şi 

cei de jos, ca să urmede precumi mai. sus ar- 
răttâmii, iară annii Mării-T ale de la Doanulă Dum-. 

nege fie mulţi şi fericiţi. —. 

: e 1798 Septemvrie: 1. 
_ scălităi) al Ungro-Vlachiei Dositei. 
"Vel 'Ban, Nicolae vel logofâtă, Dumitrache Ban, 

sei “Doral, ve! .Vornicii, vel Logofâtă, vel logofâtii. 
bivvel Cluciariă Zaaria., i 

„ (Precută în condica Divanului.) | 

a - Ă i S 

„ Annult 1798 Lună; Septemirio 2 2. 

Anafora obşteascăi întărită de Doimnulii Constan- 

'din George Hangerli VV. 

„ Întărirea Domnească: 

Gitindu-se înaintea Domniă- melle acâstă a- 

nafora ce .ni se: face de câtre Prea sânţia sa pă- 
rintele Mitropolitulii țerrei, şi de câtre părinţii 
Episcopi împreună. cu toți Dumnealoriă cinstiţii şi. . 
credincioşii boiâri. „YVeliţi . ai Divanului. Domniei E 
melle, halea şi, Madili,. văgendă „ca, intru adevâră 

” dintraceată neorânduială ce ai cursi până acumi - 
Be: pricinueşte . invederată sărăciă la Monastiri,. 
care: după -totii cuvântulii. drepti cuviindu-se, a
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se face uindreptare că acesta, este priimită, Vom- | 
niei melle rugăciunea ce ni se dă, Şi otărîmaii 
 tâte acestea bune midl6ce ce s'aii gâssită cu calle, 
sa: se pâgească, cu tâtă ingrijirea de” acumi îna-. 

inte, fiindă fârte trebuinciâsse „pentru. bună 'starea 
Honasliriloră ţârrei, atâta numai facemii deosebire 
ca socotla Monastirilori să se iea la doui anni uă, 
dată, i iar nu pe totii annulă, şi la luarea 'socote- 

-lilorii - Monastireşti, să fiă prea sânţia sa părin- 
tele . Mitropolitul țerrei, “dumnealui vel vornicii 

"allă obștirilori ce ise va! întâmpla după vremi, 

“care ' socotălă sâ se trecă 'atâtii la condica Mi- 
_ tropoliei, câtii şi la condica Divanului, înitratestași 

chipă dar intârimii Domnia mea anatoraoa. ac6= - 
sta, şi poruncimii dumitale cinstită” şi credinciossii 

boiârulă Demniei melle 'vel  logofâti : de “&rra de 
„susii, asupra . acestei buni orindueli,: isi Domnes- 
culă nostru. hrisovă ca sâ se pâgiască. in tote 
vremea cu urmare mijloculă acesta Antocmâi. - | 

OI... Pa 
NP Pecetea | 

Domnâscă.| : e 
. N , - | DN îi , , [:
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Anulă 1798 Septembriă 1. 
No. 50, 

Copiii din hrisovul Prea înzăvțatului Domnii IIan- 

gerliii Voevodii, fiind că 'originalulă sa luati de 

ME a Nicolae Logofttulii.. ! 

|  Cunnoseată este “tutulor, că bunia orindudlă E 

conservă, şi face a dâinui multă timpi tâte câte 

suntii. în ființă şi câte să facil, '6ră neorinândla, 

tâte; la pradă şi îe distruge. Acesta se: întîmplă 

nu numai-la, celle politice affaceri, ci “și la celle! 

eclesiastice ; - acesta. avândii cunnoscută şi feri- 

„ciţii ctitori acellorii -:Monastiri didite în dstă ârră 

- de” Dumnedei,, custodită, după ce. le a îngestratii 

| cu propriele. lorii possessiună, ai. făcută la urmă 

în elle; prin hrisovuri - Domnesci regule şi .0rîn-. 

dueli, 'ca "după acestea. guvernându-se să secon-! 

ţie. şi. să dâinuâscă eterne. în stârea .lorii, spre 

bine-facere şi ajjutoră :la. săraci. - în. perpetuitate, 

şi spre: a lori eternă memoriă; drepti aceea și 
cei după timpuri foşti! Domnitori aci fraţi ai nOş- 

“tri, totii cu acesti scopi ait bine-cugetatii. și ai 

“ miluitii aceste sacre -Monastiri, adâugândi ajju- . 
târe de ressurse, și pririlegiuri. Domnesci prin bri-... 

sovuri; tste şi noi le ami înnoită şi le amiiîn-. - 

„_târită, „ca să rămâe' pururea în“ a lori star6, deca 

şi din “aceste sacre: Monastiri,. cari s'aii mai, dati . 
-de' destre din partea. fericiţiloră cititori, unele la: 
sacre - Monastiri a Sântului Minte, şi altele la 

7 

2
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Sântulă. Mormânti. şi altele aicea, însă: şi înţelle= 

gemii că scopulă acestora aţinta la, ună. sfirșitu . 

nefolossiorii, şi 6răşi ca totii într? aceeaşi propie. sta- 

re şi. orindudlă, conţinându-se, și 'conservându-se - 

acestea să .se întindă, de dinși orînduitit, „Şi, să se 

pomenâscă numiuele loră şi în acelle sânte lo- 
cură. Şi din contra aflâmii, cu încredințare dia pe- 
tiția care. &a datii. nouă la. prima cozrentei de Prea 

Sânţia sa Mitropolitulii, Ungro-Vlahiei cu iubitorii 
de Dumnedeii: Episcopi, -şi cu toți nobilissimii şi 
credincioşii , mari - boiâri - a Domneseului : nostru 

Divani, - halea, ; şi madili, că de la-unii timpă 6re- 
care s'a ivit uă, fârte mare încârcare de datoriă 

„contra. . 'cellorii de aci. „sacre, Monastiri din. causa 

„cellorii veniţi. pârinți anume -ecsarhi-atâtui de la 
Sântulă Mormîntii: şi de.la. Sântulii: Munte, ; câtă 

„şi. de la alte: Monastiri,: la cari suntă acesțea îm- 
preunate, că venindii aci unii cu cuvîntul de aj- 
jutoră,. sai altă causă.. 6re-care, și alţii, brăşi cu 
igumenii : “de: acolo. orînduiţi, casă strâmute.; “igu- 

menii, și, să. “restabile . alţii. în locnlă. „morţilorăi. 
După aceste” cause. și pzeteste . stringi la, „bani, 

“din acelle de acolo ;Monastiri,. din: care, causă nu 

numai - că aii lipsă. acelle, de acolo, Monasliri, deră 
se: face. şi. ună. ;speculă; contra ;. domnescilorii . „cti- 

 toriloră, hrisovuri. şi; altorii a! fericiţilorii . „athonţi 

ctitori, „cari .aă dedicați, Monastirei, din „care, u- 

nele nici nu sintii . suppusse,:, ci „ai re-care tacsă 
„de. „ună “odorii.. în „ajjutorulă, celloriă de jos Mo- 

i



528 

nastiri. Dia aceste mişcâri învederatii făcându-i se 
„cunnoscută că starea Monastirilori. de ati dince . 
în-:ce înaintedă spre 6re-care totală micşiorare și 
„r6ă 'sfirşiti, toţi î n conimunii! ne ai rugati că prin 

Domnesculii nostru hrisovii să poprimii pe viitorii 
" agsementa vătămătâre mişcâri şi atâtă igumenii 
Monastirilorii de aci. câtiă şi: ai Monastiriioră :de 
josă, la cari suntii închinate acestea, ai a “urma - 
așa 'precumii Sa orînduitii de Ia începuti, prin 
convenții şi 'orindueli alle fericițiloriă ctitori. 
5 „Peiiţia cărora, avânâii noi observatii cu lua- 

re aminte, şi având cunnoscutii că din assemenea 
neorînduială întîmplată - până acum provine 6re- 

„care într "adevârii cunnoscută sârăciă Monastiriloră 
a cârora buna: stabilire este necessariă. în loculi 
acesta, ș şi forte folossitâre. în ori ce timpii, şi aflân- . 
une îndatoraţi” ca nişte Domnitori acestei ţârri, 
cu mila: Domnului de susii,. încredinţată 'la:nol ca 

să îngrijimii în communii, pentru stabilirea, şi buna : 
orîndullă 'atâtă acelloră politice, câtii şi a 'cellorii 
eclisiastice afaceri, ni-s'a 'părutii de cuviință în- 
fâgişata petiţiă : Ca: să dâmiă ' afară uă sentință “spre 

„dreptârea acestora, nu -ca să, privâmii. pecslle de 
"josii monastiră de, 'orinduitulii - folossii din vechime 
de” către fericiţi ctitori. ci ca să poprimii acestă 

» mişcare contrariă la celle: decretate de dînşii, nu 
numai pricinuitâre de dărăpănarea cellori de aci 

| Monastiri: ci 'şi vâtâmătâre până în fine la folos- 
“sulă acelloră, pentru aceea în umanitate - avândă



    

  

Domnescii: hrisoviăi: a, 

Da 1.1629 
deliberată; decretâmă cele irimătâre: de cuviinţă | 
şi drepte articole. assigurându- -se prin ailă nostru 

A: „Despre strâmutarea: icucciiloră pentr 
sperule, să nu” fie. toleratii: la cellii "de 'josii Mo- 
năsteriii a “înainta pe Yrâ-unit: dre- care. “igumeni: 

în. viitori, afară numai: "deea neştine nu ări fiur- 
“mată: cu bună: guveruare:a Monasteriuluii şi spre 
propii. allii! sâii folossiă: ară -fi: abusatii; ;pe. unul 
ca. acella aceşția mai ântâia să “lă âvrâtte la Prea 
Sânţia sa Mitropolitul. și  Chiriarhă allii :'ț6rrei, 
cră Prea Sânţia sa cu. ctitorii sălii arrâtte la Do- 
mniă, şi. atunci unulii ca acella: să! 'se 'sc6ţă,. prin. 
manifestul marelui Logofâtii, -ş:. “când din: sino- 

„dia pâriaţiloră. din Xlonasteriilit de aci nu seva 
gâssi. vre unul demni, ca.vechiii şi prăcticii la af- | 
facerile + Monasiirice, atunci Prea Sânţia sa, Mitro- 

"politulă” să, facă cunioscuții ac6sta la: Dotaniă şi 

: Domnia va seri josii, ca. săi “trăniţă de: acolo - ni 
DE „ne 

„. exiiossă: Şi : demnă da'a „guberna-: ae 

Bi Nici nuulii: din. igumeni : "pă nu icutede. 

fară scirea Domniei-' şi cellorii coprinse': subiecte | 

a da. la. celle de: Josă: Monastiri nici: unii: baniit 
sub 'cuvântuli de: ajjutoră, afară “ din ce “este: io: 

rînduiță din partea foriciţiloră dtitori, şi :dâca: vă 
cuteada” să dea, să nu .fă: coprinsăi. în” “mibă&rulă: | 

socotelilorii ce se va da la: 'Monasteriii, ce să fiă, 

” datii "din propria sa avere, : asşemenea'şi: împru- 
mutatorii da” vor: “lua: obligaţiuni de: la. “igumerii 

r | Pi 34
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- (dapisse): fâră întârirea. prea Sânţiei .selle Mitro- 
politului: şi marelui Logofătii, diişii să: perdă 

- banii, şi assemenea igumeni : îndată -; săse scoţă 
din igumeniă şi să se gonâscă de ari. ++ 

„O: Cândă celle' de josii. Monastint” au trebu- 
sia “să, trâniţă aci. eesarhi pentru. afiacerile Mo. 

" nasteriului, să fiă îndatoraţi . ăntâiti a  însciinţa: 

prin scrissii la Domniă. „causa și necessitatea pen- 
tru: care va Veni, acelli 'ecsarhii, şi . decâ 'ise.va 

da lui: permisiune înscrissii de câtre Domniă, cu 
| termeniă . prescrissii până în ce termenii va rămânea 
pentru acea causă,: aşa .să se se6le :de incolo şi 

"să vie 'aci. pentru, cercetarea, acelloră. aftuceri, şi 
| îndată. la împlinirea: termeniului: să se sole de aci 

„şi să se înturne Grăşi, la Monasteriulii . sâii.. Eră 
“dea: va trece termenulii și va amina, strâmutarea 

sa :de. aci. atunci. şi! fără voia: sasă se trâmiță de 
aci” „învapol. : E RI 

„D: Pe igumenii “Vonastiriloni de. aci, “ cândii 

vorii muri, sâ”i - moştenescă cu drepti cuvîntii lo: 
nastirile,; de. aci „de la; cari Şi: s'aii folossită, cră 

Domnia prin «prea Sânţia sa “Mitropolitulti; câtă arii 
găsși cu-calle din averile mortului igumeni :vao- 

- rîndui ca: 'să:se dea Gre-care ajjutoră: şi. la Mo- 
“nasteriulă de. josii,; atară din celle decretate, cari 

se. „daţi. după Domneseile Nrisovuri, în „chivotulă 

-wileloră. şi. la-alţe, pers6ne, scâdute., .. 
Bi. Şi. fiiudi-că . din. observerea anunaleloră 

conturi: :alle, igumeniloria, provinț acestea tdte; și 
.



    

a 

n'a fosta cunnoscutit Domniei. cu: ce chip didaii . 
conturile. igumenii . de aci la cele. de josii. Mo-: 

- Bastiri,- hotărâmii ca: la fiă-care: doui anni uădată 
să se cercetede - şi să se întărâscă. conturile „to- 

“tori Monastirilorii. de prea Sânţia sa Mitropolitul 
şi: de marele: 'Logofetii de atunci, şi de marele 

- Vornic alti communelorii,: şi :să se communice . 

i la ctitori, fiindă-că iirmegă ca şi pe; viitorii să 
îngrijescă. de elle ca de uă strâmâgâscă a lori - 

possessie, și “să. se. înseriă. atât în condica 
Mitropoliei câti şi în condica Domnesculni- Di- 

vană, Acestea “potârtni şi poruncimii a: se pune. 

în. Incrare ne, preschimbată şi a se conserva ne- .. 
atrâmutate, deci şi. îndatorâmii. pe-prea Sânţia sa - 

- Mitropolitulii şi pe marele Logofâti ş şi pe marele: 

Vomnică. alții „communelorii, e ca pentru toti de una .. 

să fă cu luare aminte: și. îngrijire, să; insiste şi 

cu sântii „Aellii; ca să'se: esserse: şi. să se .con-...:. 

+ serve. în. totii: tinspulii aceste condiţii şi: orîndueli 

aşa cu: chipulă cu care le hotârimi, şi fiindii-că N 

suntă- pentru bună stabilire. acellorii Sacre și di-. 

vine. templuri, avemii bune speranţe: că şi cei în” 

urma n6stră'. “moştenitori, „acestui. Doninescă 
Tr Onii, “fraţi ai. hoștri “să -le. întârâscă: și să 

Je: "prenoâscă. : Amii întârită. acesti, hrisov: cu. 

„propria n6stră semnătură şi. sigiliulă, și cu. ade- 
'verirea prea iubiţilori noştri fii, Mihail Voevod 

. Alecsandru: Voevodii, Nicolae: Vocvodii, martori E 

dimpreună cu noi, şi: toți nobilissimii şi crediucioșii | 
„e 

1
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"mari “ahonţi ai Domnescului nostru: Divanti: 'Di- 

mitrie Ghica marele Banii, Nicolae Mavrocordată 
“marele - Spătarii, Nicolae Bussarabă marele: Lo-: 

gofâtii allă ţârrel. de 'susii, Nicolae Creţulescu ma- 

„zele :Vornică „all țârrei de susii, Scarlatu Ghica 
marele Vistierii, Constandiniti Philippescu : marele 
"Vornicii allă. (6rrei de josă, Radu: Golescu marele 

„„Vornieii allit commurelorii, Radu Slâtinenu marele 
" 'Vornicii all” treilea, „Constandiun Stirbeiii marele 

- Logofâti. allii țârrei de josii, Manolache Grâdiș- 

tenu ali patrulea Vornicii, Mateiii Fâlcoiaiiu'ina- 
„rele Logof âtă allii obiceiurilorii, George Şuţu ma: 

rele Postelnică, Constandinii mare Hatmaa, 'Te6-. 

' . dorache Tuliană: marele “Cluceri; Grigurie Gre- 

“c&nu 'marele' Paharnicii,, Dimitrie marele Stolnici, 
Dimitrie: marele, Comis,: “Teodorache ! Văcârescu 

"- marele. Slugeră,; Iordache : marele. Pitari, s'a desă- 
-wîrişti presentulă hrisovulă' prin inspecția. Ono- 

| vabilissinulut 'şi -credinciosă -allii Domniei ri6stre 

“Nicolae Bassarabii marele Liogotâti allă 16rrei de : 

“susii, câruia,. şi. 'ordonâmii a inspecta. spre ase 
înscrie: Şi în condica Divanului şi a “Epitropiei . 

ă commune, apoi să “se .dea la prea Sântai Mitropo= 
„liă: spre sigura conservare, şi: acolo '6ră să.se 
îuşerie, şi din acea. condică, prea “sânţia : sa: Mi, 

tropolitulii,- “assemenea egalii avândă: transorissti 

-.. să”lă trămiţă afară la prea sânţii: Episcopii, şi la 
. tote sacrele Moiastiri,: pentru â se face cunnos= 

cută: acestă a nâstră hotărire la toţi igumenii; ş şi
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dinşi cară a-trâmitte afară! acestea la „eclle de josiă; 
Monastiri, fiă=care la propriulii sâi i Monastiriii, | 
ca:să, se, facă cunnostute acestea, și" lă, cei-.de. 
acolo părinţi; S'a .scrisii acestă nzisovii în an=; 
nulă. 1'798'la prima din. “lana a Septembre de, i Lo- 
gofâtulii- Coriţo.. e e 

. Na eee a. , ” ai AR RR poti i - "i RI e pe pi 

e | 

aaa „4199, „Deceibiei pe 

- Trei. „hrisov, unulii eu altalii asemeni, pentru 
| orinduiala - monăstiriloriă străine, din cari unulă 
S'ati dat la Văcăresci pentru Ashiatafiti,. unulii ia . 

ă Cotroceni pentru Aghiariţi şi altuliă la Sânta Ecate- n. 
aa i rina Pentru Sinaiţi. 

iai 

: Neei ună. lucru nu, este. din. câte. “suntii. în 

Binţă, care să nu.se fi 'arrăttată dintră,. neepulii 
bune, câtre diditorulă: ; ce” le-ati făcută, urmârile * 

Ensă :celle” împotriva bunei. cuviințe. cari sunt în 

adevârii: derăpănătâre | şi. atricăcidsse ori la : care . 
va. intra. Şi. se va. întinde, nu s6 pote: cuvînta,.: 

  
câtii de multă. vătămare şi. defăimare: ;pricinuesce,. 
câe!. în 'multe feluri suntă.. .mesteşugitâre, să strice 

şi:să “adducă: spre. râii toti lueruli buni şi „fo- 
lossitori,. dăticnindă crescere : şi înmulţire: spre 
buna. stare ' și, „adăugirea .. deşi. căruia, și turbu ” 

rând: Şi: smintindă.. orînduelile şi întoemirile cele. 
cuviinci6șe:. Şi "bune; âncă : şi „când „einevaşi cu: 

*
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bună cugeii Sarii nevoi câtă. este: 'cu putiuţă. a 

| găsi “oră : în: ce, chipă înlesnirea 'luciurilorii şi 

sari 'osirdui - pentru”. cejle de folossii, făcendă În. 
cepere: ca - celle grelle să: le înlesnâscă şi. celle: 
împotrivă: de vătămare să.le apere şi să:le în= 
tîmpine. de anu se întîmpla acelle împotrivă. ur= 

„ mÂTĂ, şi attunci. suntii . Qăticnitâre 'spăimăntândi | 

„” 6ncă şi arrăltândii cu. desăr îrşiti primejdie și de- ă 
| răpănare. De aceea .şi urmedă. a aveă deosebit, 
“luare, aminte. ŞI. priveghere neadormită cei “ce vo- 

eseii a. nu. lăssa celle bune să se bintuiască cu 
"ticăloşiile de. urmârile celle rele 'şi derăpănătâre, 
Toi. vărtossii fiindu-le î înier redințată şi 'eblăduirea 0b- 
ştilorii, [ară tăgăduire,, să. cuvin: a. se sili cu tâte 
miglâcele. să depărtede. "acele de stricăciune şi - 

să întărâscă celle ce pădescii bunele întociniri şi 
“aşegăminturi” care pricinuesce- folossă . şi adăugire, 

" fugindă: şi depărtândii-să de celle ce. sunt gre- |. 

"şite,. ca: câte ori cu. vederea sau, trecută - “sca! 
| bine. nu Sail lămurită să..le- adducă. la bună in 

tocmire, iar câte: bine. s'a: aşedatii: sa: cur gă 'în- 
tru. bună 'orînduială, 's să le: întemeiede 'a se păgi: 

| „„nestrămutate. Acestea dar. oul multă hiare 

o ainiinte! socotindu-le; Domnia mea, şi: ncputândi | 
sufferi a: se; “vedea întinse şi ja: 'sântile monastiri 

„de 'aică din. ț&rra Domviei mejle - Uiigro-Vahiei 
(care suntii: 'închinâte !a prea Sânţitulii Mormântii 

“Ta Sânta Agora şi la! Sfântulă -munte: Sinaia) din. 
pricina. ori. a:lenevirei și fără durere îngrijire, sc



    

„a lăcomirii năstavuicilorii Și chiverissitoriloră lori 

Di 

adducătâre: de: pagubă” Și stricăciuni, ami .chib= 

duitii ca câtii va. fi. prin putință, „opprindu îm= 
mulţirea . crescerii . râului acestuia : să- „orinduimii ă 

cele. cu: cinste și de măsură, aşedândii de isn6- 

vă vechile” şi Bunele: întocmiri. şi. închipuiri" 'aile 

orinduelilori i etitoricesei; Şi : mu“ numai acellea'ce - 

suntii de folossii spre! îniteemerea și întărirea cel=. | i 

loră din urmă bune. voințe. a fericiţilori ctitori: 

să'le facemii nâstrămutate,. ci” şi cslle: 'împotrivie. 

t6re. întămplâri: ori. dupe: firea: lucruriloră- lumesci 

și, a “desseloră schimbări şi: următâre întămplâri» | 
i din: reăa: întocmire a igameniloriă după. vre-: 

să le arrătiâmi, şi. după cuviință: să:le așe- 

jâmi “Ca de. aici înainte să: aibă. dreptii-: pildă. şi. 

povaţă întru tâte acestii hiisovii alla: Domniei melle, 
atâtii igumenii. şi . epitropii monastirilorii - de aici, 

căti şi: aceia “dupe la: Sfintele locură.cărora: li ad 

-îneredințatii- spre. bună păstrare și îngrijire; căci 

cellii. de curîniiui: dați Trisovii de: către 'Costan-. 

dinii Hagrer: Voieirod, măcar că asemenea: ca şi. 

Domnia mea. aii: voită, dar “fără „cale: dieţile: eti- 

E
S
 

- toriloră le-a": micșoratii, şi anile împotriva” acel-" 

Jora: all; 'orînduitii piicinuitâre: de uă fără” cuvinți 

urmare, :şi de, . papuba monastirilorii;:i:mâi 'ânt6ă : 
„“privilegiulii” care':aii după dreptului ctitoricesci 

535: 

„cuvint a::allege şi a .trămitie “aici: igumeni. Pai - 
rădicatii: de Ja: nionăstirile: de: josiie şi de periussia 
i! 'ayeriln iigumenilori. când: cl “se: vaii i întâmpla. 

.



| „mârt6,; cu: totul :le- ati depărtatii- împotriva drep- 
tâţii. şi fâră,. cuvîntă cuviinciossii le-ai: “adăugatii | 

la cutia: “obștii, în vreme, cândă -. la, acestă cutie 

pe: totii, annuli tâte monastirile de aici. dati. ajju- 

-. torulă :ce se: cade „după alle: Domniet şi alle ţ6r-. 

Tei: orînducli,. şi alte: „făr: de orindauială; aii: întoc- 

= mMitiăă. care caută: spre folossulă : unora şi care. în 

„luer are. nu se potii pune. nică:se :poti ţinea multă 
: vreme; „câci nu: numai Că suntii călcătâre atât 

vechinlui după, pravilă- phiceiii şi ctitoricesciloriă 

3 aşegemînturi: alle. monastirilorii,: dar. şi .de pagu- 
bă;învederată pricinuitâre, Şi de-temere a .deră- 
pănării. orii:.în scurtă „vreme. De aceea şi cu 

sfatii: de: obște: îl găssimi fără de „calle, şi jude- 
câmii!. să: remâie. „iâră nici uă tărie neţinută în. 

s6mă,; şi fâră; de vici.uă' putere ca iuă: hârtie ne: 
serissă, şi găssimi -cu. 'dreptate:ca obicciulă cell 
vechii“ “Şi după pravilă. allă monastiriloră să! ai-. 

bă putere: şi :tărie întregă, şi escăgută şi să se. 
| păqescă iatocmai şi: întra tâte câte. prin. dieţile 
etitorilori din” “bună. voința. oră ai orînduitii; :Şi 

îni, „asedemînturile - acelora, se. „coprinde şi: suntă 

„ aşedate,; ;pentru :care “după dreptate, şi cu: cale” 
„cerere a.prea.. Sfinţitului : si: în: tâtă- lumea. patriar- 

„= balut Chiriă, Chirii Neofitii, și a prea:0 Sfinţi 
“tului. patriarhă; all Terusalimului "Chirii. Chiră” 
“Antitu;, părinţilorii: moşizi întru Hs:; sa uffletegci, şi 
după obştesca „rugăciune: a: tutalori părințilori. ce 

se: sihăstrescii. Lai Sfânta, Agora; adunând de: la. 
[i



  

  

a 687 
fe-și care:.monastire . de aici. dieţile. ctitorilorii- şi 
cu mare luare : aminte. cereetându- le. şi, „potrivite 
şi; unite” găssindu-le cu: alle. tutuloră' părinţiloră 
drepte . şi cu.. cale; cereri. - Asemenea, dar :după 
urmarea. acellori ., dieți şi de către. Domniă, s'au 
aședatii : şi ami: orinduitii Şi: unile. ponturi, spre - 
întemecrea acellora cum şi spre. ocărmuire a mo- 
nastiri.. şi : folossitâre: adaugire; puindă . la acesta 
drepti pildă înaintea :. Domnii! melle şi” hrisovulă, 
ce amii dati la Moldova în Domnia! nâstră, pen- 
tru: -monastirile de .acolo alle; i Vatopedului.; “după. 
câre' şi: până acumii' bine se ocârmuesce: și cu a-. 
devăratii . din aşegdemânturile 'Domnii „mele, aii - 

fotossită. Dreptă aceea'maiăntâi de câtii tâte:po- - 
ruucimii aşegemiuturile :etitorilorii. fără, osehire Și 
împuţinare, să : se. pădescă, „Şi nică una. să:nu se 
trecă cu vederea . şi :să se, calce,: câci. celle după 

urmă, 'voinţe.: prin dieţi, :agedate. de: „către, ctitori, 
piecumii bisericesca. şi politicesca pravilă,. porun=: 
ceace, :voimii să fie de.a. „pururea: întărite gi 'ne- + 

strămutate,.: şi. oricine se va. împotrivi: şi-le. va 

călea; Rotărimii întocmai după. pravilă :să 'se pă- 
gubescă, de. aceia, “ce. prin „dieţile.. ctitorilorii cu 
bună: credință [i-s'aii..fostă; lăssalţi urmându- se în: 

tocmai. după acesțe” ponturi. ——....-: se 

+T-iă. La fieşi- care : monastire : de aici. ande. 
sariti: închinate după: oriuduelile stitoricesei,: de: 

acolo! să trămiţă şi: igumeni. la : aceste. monastiri,. | 

6meni de cinste cercați şi mnărturissiți spre fapte” 
.. , 7 

4
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“din: lăuntru. dar” şi” celle: din” afară avuturi, și cu 
bună sciință a 'obieciuriloră pamăntenesci şi de- 

prinși în _trebile politicesci, ca nu când se pu- 

bune şi: destoiniei! să, ocărmuiască-nu numai cele, 

ne igumeni "attunci să inveţe alle igumeniei, neci | 

ocârmuindii. alle: ocârmuirei, -și' din: neseiință! va. 
 pricinui pagubă: Și “derăpănare, la: lucrurile 'eari 

i sai încredinţatii,- ci. avendii : sciinţa și destoi- 

nicia mai din ainte'să potă îndrepta şi ocârmni . 
i 

ori-oe, E iai 

2-a: Din venitiirelă: monastireă! să i scadă mai. 

. întâi celle cuviinciâsse! și trebninci6sse: cbeltueli al- 
le -monastirei de aici, şi apoi ceia ceva rema=. 

-nea prissossindi să: se trămiță la. monastirea unde 

este închinată, fiind-că toti de una aceea se proti- 
_mMissesce: pentru care: “este fieşi-ce. şi pe urmă celle . 

lalte- după cumii. ctitorii: orînduescii. -— 

fi 8-a. În annii îmbilşiugaţi. sii în annii “scă- 
i duţi. darea. 'ajjutorinţii i la monastirile: de jos să 

” se'facă dupăistarea venitului a annului 'acelluia 
E precum şi” ctitorii. ai: orînduitii :- iar nu cu summă 

orînduită. Şi tocraclă: pe fieşi-care annii câ 'aren- 
! daşii: ca să'nu se pricinuiască la unele, folossii și - 
“la: altele, “pagubă. de. scăderea lori şi lângă. ac6: 

sta să curgă şi” defăimarezi” 'aceea de neguțătores-: 

că” vieţuire” a 'cellorii ce 'uă: dată: de: bună voinţa 

lori părăssindu celle Iuniesci : ai priiniită: și stati 

 Fgăduitii cu -totulii ia urma: şi i a petrecoi în Hs - 
ta ,   



  

  

4-a Să nu 'aibă voc: uiminea din: igumeniă., 
“s6ă epitropi să. înstreinese” cevaşi 'din' avuturile' 
monastiri prin vîudare 's6ii:dare,. nici moşie, neci: -.: 

loci. neci. mâră, -neci viic. :neci 'ptăvălie, ici “săi. 
le: "imuilțiască după pilda ctitotiloră și să'le cau-! 

„te totii dăuna: păgindu- s6 : estrămutate; fiindă 
că' la acestea! nu ali; deplina. putere ci: numai fo-: DE 

Tossuilii venitului lori, şi-a unele''ce 'Suntă nu-i. - 

mâi spre folossii “de - rodire, “cândi se -vorii însă. 

ina,” și :pravila “şi Domnia mea: poruncimii cuho=": 

„tărire - acea instrăinare să: nu aibă nici : ună tărie 

şi. putere, să. nn fie: slobodă igumenu. nică schimbă 
să facă. afară numai candă -schimbulii: se :va: do-:: 
-vedi cu adevărată: că “este: de inai. mare; folossii -' 
monastirii cu- veritii: mai multă şi apprâpe. de! 
îndvitii, Gus ă și: 'attunei .. cu. scirea, “monastiriloriă! . 

de josti- şi cu voia: “acelora” şi ctim- că. cu: ade=: 

văratii: așia este” prin:, „anaforă . să: se arrette. la. 

Domnie, : “iar venitului : moşiilorit, stă” all: altori” 

“avuturi "nemişcătâre: făcând trebuinţă să le dea 
în arendă, poruncimii să nu aibă voe să tocm6s= 
că mai“ multă 'de : "câtă ună annii,: “afară numai î 

“când va'fi : vro”uă: : deosebită cunnoscută trebuin- 

-ță, şi 'mai'allessă: acelle: moşii. cari“ suntii. mal de- - 
“părtate: fiindă: pricinuitore de: mai :multă' ostendlă.: 
şi. cheltuială” căutându-se” „prin însuși. “igunienii; - 

iar celle' de apprâpe. moşii și câte. vorii :fi: mai. 
 zoditâre de: bucate 'şi “cu Venitii; însuși iprumenuliă 

să le cante, şi” făcând pluguri -« de. semănătură,
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„Bă se folosâscă din : roduli bucatelorii, : Ga -nu la E 
„uă vreme .de lipsă de la: alţii. să: c6ră hrana lori,. 
ci să. aibă la monastire bucate în păstrare îndes- 

E tule, atâtă, pentru “hrana părinţilorii. şi a: 6speţi-! 
lori, câtă şi a altoră 6meni ce vori veni la mo=: 
notre după; cumii. ctitorii: prin dieți aii orînduită.: 

z: : B-a. Din mişcătâre şi nemişcătâre alle mo-, 
Casting, 'câte voră priimi igumenii în igumenia lori, 

-- tote. neimpuţinate” iarăşi să. le pue la loci “Gândii 
"voră eşi din. igumenie şi să le întoemâscă; celle 
„ce “Yori: fi. lipzindă, atară numai: când din 'vre- - 

uă: întimplare; mare ce. nw'i- va: fi, fostii în putință 
“2.0 întîmpina | se va. arrătta vre uă lipsă, şi. fi-: 
“ indă: că nu li sai încredințată, numai - pentru pa- 
“gă şi păstrare acellea „ce suntă, ci ca,să le..şi 

, immulţiseă- cu. “adăugire. De aceea. și să serin-. 
 duiască; fiesi-care igumenii! spre. acâsta,-care! a=. 
dătigire să. rămâje lu moniastire, şi dreptă adausşă ă 
să le: arrâite,, și ca .uă: paradosis. să se: socotâscă. 
"la. „monastirea de, joaii, după: vechiulă obicei: ce 
urmeşă între. elle... ie iata 

„6-a: Cândă cineraşi dintre: igumelii ae aici, | 
după silita trebuință .a;.monastiriloră de josii,. s6ă 

„cu Vre uă, altă. pricină, dreptă. şi. cu: cuvintii ; se, 
y 

va. chema,.să, aibă. a'urma 'de. 4. se.iduce” acolo „ 
: Şi. de nimeni să nu. se _poprescă; Sci să: Se spri- 
„ Jinescă; câci de: -unde amă. hotărită. -a se trâmille 

aici, -de' acolo iarăși, fiindă. trebuinţă, găsesscii cu: 
cale. :58; se. cheme;. „dară: prin: “Bcireă, „Domniei, — 

ESI . 
- .
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„Ten, . Cânda: cinevaşi: “din igumenii! de: aici 
-saii i călugării de la 'numitele 'Monastiri,. îşi va da 
'sfirșitulă vieței;: niminea.. din rudele seile': sati din Să 

| alţii 'să-.nu intre în - moştehirea. mortului: ci numai 
de epitiopu de: la i Monăstirea. de: josi. orînduin- 
'du- -se prin .pitacii Domneseii. şi alți duoi igumeni 
“împreună să serie avutulii mortului - şi pecetiuin— 
du-se, cu bună pagă să se .trămiță Ir Monastirea 
unde va fi avândă, metania. sa dupe, vechea. loră - 

ni „orînduială, DI e e ae 

8-a. Ca. să nuise; facă vre .uă: strămintâre 
- nimic: din: celle orînduite! întraceatii all „nostru: 
:Domnesciă. hrisovă, , Şi cu bună stare ,să'se pă- 
gâscă. 6ie atât” de; Monastirile de josii, câti'și 2 
„de igumenii de: aici, găssimi: cu calle':să se orîn- a 

" duiască şi epitropi. acei : care. de la, fieși care din: 
Monastirile: de Josi:. voră fi “aleşi dintre cei "cer=: 

caţi şi vrednici - igumeni' de aici, pe: care făcen- 

du'i şi la :Domnie : cuinnoscuţi” poruncimii ca: aceia; - 
să priveghese” pentru 'ori-ce 'şi.:să.; digrijescă,: şi 
oră- ce împotriva: Monastirilorit' să ;va întiinpla sau 
din: curgerea :arinului: şi:scăderei lucrurilor; sai - 

din'a, iigumenilorii Ienevire;i, hrăpire şi:rea 'ocăr=. 
muire, să! "îndreptese 'Gu întocmire bună ori-ce-. 

după aceste -orindueli: şi “să, se străduiaseâ: după 
„cuviinţă împreună: cu -igumenii “spre ludate, cu. 
“ adaugire pod6be işi folossitbre ocârmuiri .Monasti- - 

“ rilorii; “şi celle trecute: cu “vederea şi alte: gre. SE 
geli, alle i igumenilorii :să se * înidrepteae. -cum! şi 

coat
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“orice, trebuinţă a 'Monastiriloră, să, arrette Dom- 
“miei: şi. cu: "ună. cuvântii câte:li. se cuvine ..ca ni- 
şte epitropi. 'să le împlinescă, şi. cu ori-ce “mijlocii 
să se: sil6scă spre mai bună stare a:Monastirilorii 
şi spre nestrămutată pagă-a tutulorii orinduielilori . 
folossitâre. care ; într'acestii. hrisovii: se.::coprindă, 

„findii că şi de, către . Domnie li se. va. „cere. cu-. 
„vîntii,. “dâră, şi: înaintea lui Pumnegei vorii ave 
a. spune a n i 

Ă 9-a Fieşi care din Monastirile de aici: să 
„aibă uacte în doue bucâţi: împărţite, dii care uă 
bucată să. se-ţie. de epitropi şi cca-altă de igu- 
menii, ca neajungându: se -diu veniturile - Monasti- 
zii” spre! înnoire, “dregere. şi alte pod6be alle. Moz 
nastirei, : sai: şi” pentru: alte .. trebuinţe- şi: pentru 

alle: ț6rreă. obicinuite orîndueli: să: na aibă. voei- 
"gumenii după. cum se obicinuia “a: se împrumuta, 
“prin a sa numai “iscălitură, şi-a ne: împărți şi pe- 
ceţi:Monastiresci, . ci cândii : va fi .uă asseimenea.. 

„+rebuință” și bani nu:va: avea, :prin anaforaoa, sa 
Şi: a; epitropului. să: se: arrâtte' Doriniei. şi încre- 
“dinţanau gapissuli de datorie“ cu iutregimea peceţi 
“ce. este. în ' două. împărţită :şi cu mărturia 'epitro- 

putu să, 'se împrumute, iar - într "altă :chipiă . “de se 

va împrumiuta acea datorie. poruncimii să nu sa_ ţie 

„în' s6mă,. şi Monastirea. întru: nimici: săinu. se în- 
vinovăţescă,.. Dreptiii: aceeaşi: fie-şi care Mona- 

- stire dejosii: augindui de' întărirea. acestui hrisovă 
all: domniei: melle, îndată: să; allâgă, spitropă din 

+.
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iguimenii. de: aici; “şi "acestora „seriindu -le. să-i po- o: 

Văţuiască că-.ori-ce, datorie se va, întîmpla,! să fi 

.avuti Monastirile, până acumiă, să, însemnege. şisă 

arrâtte Domniei melle, fiindi'că amii găssitui cu cale 

vă darie ce până, acumii s'au, făcutii: să rămtie! bu- 

“ne, şi: din. sfaturile“: de... aici. şi prin. ajjutorulii 
şi. “area Monastirilorii de josă, .cu.- .sorbee :să se. 

respnngă iarii de. acumii înainte de: va fi vre- -uă 
-trebuinţă,. să inu - se..mai urmede - după. cumii .se. 

.obicinuia, ci întocmai: dupe cumiă mai. Busii,. orîn- 

'daindă ami hotărită:. piece 

„10-a, La trei: anni, uă- dată. “up asedimâu. 
- turile ctitoriloră „atâtii “veniturile câti şi. cheltu- 

elile - Monastirilopii să şi le socotescă igumenii, 

" - sitâtecu de amăruntulii să le însemnele şi săle arrât. 
te epitropilori şi la alţi: duoi alleși igumeni, Și dinte” i 

-„acelle câte se vorii găssi cu cale: şi adeverate: şi se. ş 
„voră. încredința cu însuşi iscălitura, epitropului. şi a: 
igumeniloră, „cellorii alieşi :să, se .arrâtte și Dom- 

nici, şi-ca. nişte .. adeverate şi; bune;să „se: prii=: 

mescă, i iar. care :împotrivă :nu se. vorii găssi cu 
„cale: ca nişte mincinâse și ne adeverate- să nu 
se ţie: în: s6mă; attencă dari să. se ceră, ŞI. CU- 

vîntuli cigumenului pentru.. ocârimuirea „şi: adău- 
gireu Imerurilorii ce'i, s'aii: încredinţată. şi cândă 

se va :arrâtța vrednică, iconomă „şi: spre, folossulă 
„Monastirei. ocârmuitorii „să ;nu,se: scimbe;, şi! ide 

“va „voi -să ;remiie; iarăşi, iiguimenii -şi, de .se, va în-" 
- îtrapla. Şi „Vre- vă, igumenie, mai, MATE, „Să! se, în- i
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'-vrednicescă, Bindt că indestulă dovadă: î în trei a anni 

ide 'dille':aă dată, şi: Monastirile de Josii s'aii în- 

iexedinţatii pentru dînsulii. Lară cândii nu se va ar- 

'râttă într 'acestaşi chipii. “attunci dâmii voe să. se 

-schimbee - şi: altulii în : loculă lui să se agede. 

; "Assemeneai si diu ig gumenii 'ce vorii 'fi- episcopi, - 

“ca; nişte epitropi SE “briveghese și să ia aminte 

“pentru: fiieşi-care + Monastire: iarii ca nişte igumeni 

„ce, suntă, sâ: dea.şi “el socotâla la sfîrșitul: de 

„tei auni pentru: venituri” şi cheltueii şi chiveriiis- 

“sirea,, monastirilori la, care -suntii : “igumeni ca şi | 

cel- alţi. a: căroră “socotelă să le-o:ia - duci totă. 

dinti acea câtă îsumeiii, cărora prin pitacti Dom-- 

nesci: Ii seva porunci. SR aa 

: 41oai Aceste “Monastiri - de” aici! din ţ&rra 

“ugio-Vlatiet; câte:'la “Sântulii mormântii, câte 

la Sânta. Agora şi la” Sântulu Munte: allă' Sinai, - 

“şi ori în" de parte sait fichinatii fiindă! stravro= 

'piica și. Domnesci, şi :'sub! oblăduirea Domnie. 

“după vremi “Aneredinţii te, 'voimii şi: Domnia - mea 

“Ga niimai 06 către. Domhie, să se. stăpânscă! şi 

să 1: se ia in6ma şi, fără” scirea gi porunca Doia- 

“miei nimici în lucrare şi: 'în faptă să uu se facă ci din 

“igumeni arrătându-se cinevaşi rissipitoră şi pricinu- 

itoră'de. pagubă împotrivă. acestori alle Domnieimel- 

„le aşegămiituri urmândii, sil : şi. de va mari. săar- 

'râtte orinduitulii epitropii Domiiiei' şi 'din. poruncă 

. Domnâseă să se orînduiască €pitropii până cândi 

„prin illegereă Monaslirilorii dej josă să va arrătta: Î- 

)
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gumeni, iar epitropulă,. sâti alţi de ori ce :stare 
Şi treptă vori fi, să:nu albă voie să aş6dă igu- 
menii. Deci tâte acestea, nu nu mai -ca' niste în- 

” tăritâre şi pasnice voinţele şi: aşegămenturile cti- 
„toricesel socotindule şi, chibquindu-le cu cale, cj 
încă opritâre şi de celle: greşite din împotriva 

„= euviinţei urmâri cari,se vâdă întinse şi la Monas- 
tiri, şi după cuviință împlinitâre de celle- trecute 
cu. vederea,; și întocmitâre, de cele” nelămurite, şi 
de : celle bine, făcute :. întăritâre: și. în scurtii pri- 

„CinuitOre -de stare mai bună și mai folossitâre du- 
pă grijea şi :rivna, ce avemi cătte aceste. sfinte . 
„Iocaşuri le-amă. orinduiti, şi întărindu-le porun= 
cimiă: ca: t6te întocmai să se păgescă și săfie ne- . . 
strămutate -atâti: de Monastirile de josă câtă şi | 
de igumenii de aici. şi” epitropi; iar cândă cine= 

„Yaşi “dintre - chivernissitori loră se va dovedi că 
„nu urmâdă după. uceste-.bine întocmite şi spre 
folosii, aşedate în hrisovulii Domniei melle, şi se 
împotrivesce meşteşugindusă. spre paguba şi d&- 

răpănarea Monastirilorii, tâtă acestă pagubă din 

uvutulă. sc să, o :respunqă. şi :acella ca ună căl- 
"cătoră şi împotrivitoră  Domnesţilorii şi ctitori- 

„_ cescilori aședămînturi. să se pedepsâscă după - 
sfintele pravill şi . can6ne; şi spre întemeierea şi 

apururea -pagă acestora ami dati acesti. hrisovă : - 
allă Domniei melle, -carele şi nu suntemi. la în-.! 

” doială că şi cei din urma nbatră luminaţi fraţ; 
Domni, tâte câte:se. coprindii într insulă le voră |
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întări ca să se pădescă. nestrămutate fiind aşe- 
gate - întocmai după orinduelile fericiţilori ctitori 

şi. spre tolossii de obşte alli Monastirilorii. - Şi 
amii: încredințatii acestă hrisovii prin. însuși îs- . 

___călitura şi pecetea “ Domnii mele, i cu. credința 
„prea. iubiţilorii nostrii “fii; ' Costandini - Voivodii, 
Dumitraşcu Voivodii, "Nicolae : Voivodii, Geor- 
gie Voivodii,. şi cu : mărturia ' Dumnâlori cinsti= | 

țilori. şi. credincioşiloră: boierii veliţi at: divanu- 
lui: Domnii 'melle: pan Dimitrie Ghica” velă Ban, 

pan: Nicolaie : Basarabii. velii -logof. de: țârra de 
- josii, “pan. Costache Ghica velă *Vist, pan: Costan. 

dinii Filipescu velii Dvornicii. de ţerra de susi, 
„pan Dimitrie Manu vel Postelnicii, pan I6nii Bo- 
“setii vel. Spătarii, pan -Lucache Arghiropolu vel 
“Batani,, pan 'Isacii, Raletii „vel Dvornicii de ţâr. | 

E ra de. josti, :pan : Costandină - Stirbeiii „vel “Dvor- 
nici, pan: :Scarlată Câmpinânu vel Logof. de ţer- 
ra de: josă, pan Costandinii :Creţulescu.: vel : Vor- 

nici, pân I6nă * “Florescu vel Vornicii * ali: oşti= 
“vilorii; pan Grigorie. Brancovenulii: vel Logof. 'de. 

“obiceiuri, 'pan' Grigorie - Tica! vel.: Vornicii “altă 
„ politii, pan Theodorache Iuliano vel.Clucerii, pan | 
 Georgie Manu vel Comisi, pan “Vasile Caligare 

vel Căminari, pari Nicolae Golescu vel” Pahar- 

nici; pan “Nestori-vel. Stolnici: 7: ii i 

-Dat-ami “Drisovulii âcesta la annuli dăntet 
" în-“aliii doilea Domnie în 'scaunulii. nostru -aici : în: 

„ Bucuresci, pri-episassia Dumnelui, cinstitului şi.
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credinciosi. boierului . Dotanii melle. Basarabă. vel 
-Logof.. de era. de susii, în annu de-la Hs. 1799, 
Decemv,, î,. care. trecându-se în: condica. Divanu-: 
“lui, poruncimă. să, se păgescă. în păstrare la Sfân- 
ta  Monastire Viscărescl,, —, a E aaa, 

  

ca ca a i. *44813- Martie q.: 

Mrisoviă! pentri oriliduiala Monăstirilotii Străine, 
DRE LE BEE . . td 

ee . sii za : : „i a ao “3 Baa i 

ii i „Cal. „ce. : suntă: însăroinați je cu ocrotirea. de 

lucruri obşteşti; şi imai ; multi: de :cătăcpentru-ori- - 
„_ce.altii lucru''îngrijesii „pentru dreptatea fie:și că- 

ruia, în parte; şi; a tutulorii: de obşte, ::cuvine-să 
“şi. suntă: datori, ca: nu, numai, celle ce âii scădută: - 
„din cea" ântâi. a loră. bună stare, sâ le întemeies 
de. adducândule ;totă la acellași locii a. stări .cei 
Wântâi: prin: bune, şi desluşite orîndueli,. „ci şi celle 

ce ;se :află în. .bună -stare:să: le. îndreptede și sâ le 
întărească, : îngrijindă . 6nsă ca, „aceştea.sâ.se ur- 

mede fără 'strămutare,. şi iareși cu iscusință,, de= 
părtându, de: Jângă dînsele: vătămătrea catahrisis, 

ca nu .cumvaşi: cu trecerea vremei :întunecându-se 
buna oră fiinţă, ori se. vorii „perdecu; “totulii,: scă 
fiindă trecute: cu vederea, nu „se :vorii „urma. pe 
deplină, care; este, cea; mai, rea. şi. de. câtă desă Si 
vîrşita loră. dărăpănare. De. aceia..dar, . Domnii şi
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ioblădaitorii ce pădesci şi octotescii celle! “bine îh- 
“tocmite,' după totă cuvîntul drepti, se 'cuvile d: 
-se socoti" de: uă ! potrivă Şi toti de 'uă treptă cu . - 
-celli. ce le-ai întocinită.' şi le-ai legiuitii “dintru- 
"ntâiași dată, şi pentru: ca: cellâ'ce le-ai legiuită 

şi S'aii întocmitii sâ nu fie suppusela alle vremei. 
în multe chipuri şi addessea schimbâri, ci să fie 
nestrămutate, cuvine-să ca începătorii şi întoc- 
mitorii lori: s8 îngrijescă de a le fi temeinică în-. 
tocmirea şi, clădirea, puindu- -le temelia asupra 
'cellorii drepte şi cuviinci6sse, ca cândii amii “dice 
pe piatră în patru colţuri și neelintită, precumă - 

şi cel'.mai alleşi din meşterii de gidire clădindi 
temeliile bine aşedate . şi tari, facii acelle gidiri te- 

meinice: de a nu se putea sminti nici de vînturi, 

nici de ploi, 'şi precumă și evanghelicesculii cu- - 
-venti. fericesce ca. pre ună iscuszită şi înțellepti, 
pe cei 'ce 'şi clădesce temelia casei sâlle pe pia- 
tră.. De: aceia şi încocmirile ce 'ait făcuti răpos= 
sătulă Constandin : Vodă Hangerliu peutru celle 
de aici Sfinte Monastiri ce suntii închinate! la Șfân- . 
tulă mormântă, la Sfântă: Agora, la Sfântul Mun- 
te :allă :Sinai, şi: la alte părți, 'strămutândii celle 
vechi ctitoriceaci orîndueli, t6te acellea : ca: nişte 
nouă 'idvodiri şi catahrisis' Domnia sa fratele A- 
“lecsandru Vodă Morud-'ce în urma:'numitului re- 

possatii Constandin Vodă: Hangerliu ati dobindită 
iarăşi Domnia: aceşti - feri, cu bună: chibduire 

anerisin du-le le-ai addussă la'starea loră, “du pă celle N
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“vechi ntocmiri, hotărinău a se pădi ne strămutăte 
tote. celle din. vechile: şi cuviinci6ssele etitoricești. 
orindueli. Assemenea,. „dar şi întru'uă glăssuire cu 
Domnia. 88, s6ii maj. bine a dice, Greptului. eu, 
vântă urmândă,, şi Domnia, mea hotărînuii -a remâ-, 
nea. „neţinute în s6mă acelle de: Constandin. Vodă 
urmâte nouă. idvodiri, şi: a 'se. pădi ne stremutate- 

„tote : acellea câte .cu: 'dreptii -cuvântii-s'aii 'întoe3 | 
miti . prin testamenturile acellorii: cu bună cugetă 
rEpossaţi, ctitoră, şi cu să nu ne întindemiă mai raultă: 

„cu lungirea. Yorbelorii peste ceea ce :se.; cuvine,; 
„ pohtorindă: acell€și întocmiri, înt”uniă cuvântă Do-: 

mnia, mea tâte, câte se coprindi în ;un-spre-dece: 
"capete ce. suntii arr&ttate pe largă. în. hrisovulă: 
„Domniei s€lle fratele Alecsandru Vodă Morud din: 

 letu: 1199, Decembre 1, le..şi întărimii.:rugândi: 

    
şi pe.cei din urma; nostră. frați luminați. Domni: 
de a le întări. ca unele. „ce.sunti cuviincidsse. “Şil 
lui Dumnegeii plăcute şi adeverimii acesti Dom- 
nescii allii nostru hrisovi?cu credinţa prea iubi- 
țiloră fii ai Domnie melle (ieorgie Caragea Voi- 

_voă, Conatandin. Caragea Voivod, martori fiindă 
şi Dumneloră 'cinstiţii şi credincioşii veliți boeri - 
ai Divanului Domniei melle: Pau Constandin Fi-. 
lipescu vel : Ban, pan Rndu Golescu vel Vornicii. 

„de ţerra de susii, pan Grigorie, Brâncovenu vel. 
"Vist, pan Grigorie Ghica vel Logof. de ţerra de 
susii,. pan Radu Slătinânu vel Vornică de țerra de 

| jos, pan Dumitraşcu Racoviţă vel. „Vornicii allă
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treilea,” pan Istrate” Oreţulescu' vel Voica ani 

ţerra de josii,: pan Constândin” Suţu vel Hatmani. 
pan: Michalache Manu: vel ' Dvornică allă politii, 
pan: Michalache::Suţu vel Spătar, pan : Constandin” 
Vlahnţii vel. Postelnicii, „pan Atanâsie ; Hristopolii 
vel: Logof. ali streiniloră pricini, pan Nestor vel: 
Cluceriă,: pan Alecsandru - “Mavrocordatiă vel Căi: - 

minarii, pan Dimitrie: Munu vel. Comis şi Tsprav- 
nicii, pan: Mihailii Schina' vel" Grămăticăi.. Şi sati: 
'scrissii» hrisovulii: acesta, la anuliă dântâi dintruăn- 
tâia: Domnie a 'Domniei.:: elle, aici în! oraşuli: 

„ Bucuresci: scaunulii: 'Domniei 'melle.: la anii: “dela. 
nascerea Domnului  Dumnnegeii şi: mântuitorului” 
nostru Hs. 18183, Martie 4; de: Chiriţă Logofâti! 

"de: Divan, care. trecându-se şi în condica Diva-! 

nului :'Domniei melle: să se iţie! în buna păstrare. 
la Sfânta Monastire: Cotroceni. '—iii i i 

ap ae pietii l 
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Pentru Monastirilecclle; “închinate la Sfintele, 10- 
„curi sai. găsită, până. acumii numai patru docu- 

mentură ctitoricesci după care Sai Scossii pres- 

curtare a ce se vede mal josii. 

a ae ir i . d 
i 

Siint-Agoricescă Monastirea Radului Voda. 

"Rpossatulti Rădi vodă prin “Utisovă 'de la 
Fevrnarie I, l6tu 17121, pretunoindii Monastirea - 
ce se chiamă Sfinta Troiță de lingă Bucuresci, ai 

inchinat'o + Mletoh: la; Monăstirea -de la Muntele A- 

thosuliii, care, să chiamă, Iviria,: cu, acestă or îndu- | 

ială 6usă ca deacolo de la acea: Monastire, Iviriea 

se: trămiță aici la; Sfânta: Troiță, preoți şi :0meni 

buni șa înțellepti cu: destoinicie; de a căuta şi, a tine | 

lucrurile Sfintei Monustiri precumă, ar. fi mai bine, 

se strîngă totă venitulă din; tote şi de pretutindenea 

la. Sânta Monastire, şi: „agonissita, i venitulă , Mo- 

nastirei,, ei; se: “aibă al întări şi a îmmulți -averea, 

„şi uneltele Sfintei . Monastiri: ca..sd-i. fie de. hrană, 

şi să aibă a fi. Monaskrea în locă: de. ospătărie în 

totă vremea, ca de voră veni dspeţi sei Domni, 

scii : Arhiereă,: stă, boeră,. să; călugări, stă bogatii» 

stă :seracă, se. nu fie; lipsită . de,; trebuința. Sfintei -. 

“ Monastiri, şi se .nu se. strice pomana, clitoriloră. lar 

"de .voră''pissossi, agonissila- și. trebuințele . de: peste 

annă,: din i totă: -venitulii Sfintei Monastiri, : attuncise 

aibă a irâmile, călugării la Sfânta Monastire. la



552 
Sfânt-Agura ce saă numită mai susă; căci, acestă 
Monastire  fiindă. apprâpe de scaunulii „Domnesci,: 

“în tâtă vremea aii fostii obicei Domnilori, Ar- 

hiereiloră. şi “boeriloriă, şi ori. care altă ar veni 
în ospâţă să aibă, Mănastirea a-lă ospăţa cu cinste. 

i ae , 

Rumelioticâscă Monastirea. Stavropoleos. 

. DI . cc. 
| N = . er oa ; 

: EI PT 7 PO IE , 

e 

i. “Acâstă Monastire este gidită din techelie de . 
câtre reposătulii Mitropolită Stavropoleosii I6nichi6 

'cu':tâle împejmuirile iei, i moşiile, viile şi aca- 
returile ce. le-aii'lăssati d'aici, carele aă închinat'o 
la Monastirea Gura de la Episcopia Pogoniani, 
cu aceste îndatoriri adică: . “! Sl 

"1186 întocmescă şi să înnoiască celle ce. 
se vorii 'strica din! prejurulă Bisericei i a hanului. 
9 Să aibă - Igumeuu'a trimite în: toţi '-anil 

- talere: 26, la 'dascălulă: de la 'sc6la din patria sa; 

8. Să plătâscă neîncetată simbrii preoţilor 
Bisericel a ae ca iii 

4.88 facă. în“ toţi annii i pragnică' Sfinţilor 
aihigeit, şi'a: doua-di: ctitotrilorii, : chemând la 
aceste două gille: şi “Arhiereu să'pomenescă ctitorit. 
45; La "fieşizeare patru lunii -se adducă, 'câte 
ună: Arhiereii: pentru: potăenirea: Arhierii-salle cti= 
torului: i ii. top în, ai a tă iii 5 ati DD e
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6 După ce se vori plăti; tâte acestea ce sat. 
gidau mai susă,.și celle- alte cheltueli, banii ce 
vorii, mai .prissossi din t6te veniturile casii aceştia 

să “se trămiţă de către epitropii cei .orînduiți la - 
Monastirea de la Pogoniani,'.pentru ajjutorulă pă- 
rinţiloră de : acolo, dinpreunâ, cu: catastihă de Ve= 
mită şi cheltuel. Oe ini 

„Acestă danie: cu “otindniala ce Sau disii mai 
sust Be întăresce ! cu: hrisovaliă r&possatului Con- 

standină: Vodă, scrissă la 16tă 17374! iar. de 'la 
didirea lumi 7245... A pai 
Da ARN Dai II AR aa 

t, i : 

- Sinaticesca, Monastire, Rimnicu Sud Slamiă- 

an Rimnicu. ;., di 

Pe PRI) LI: pt 

zi, 

„Hrisovul: răposatului Constandin, Basarabi E 
Vocăcu l6tu:.7208,, „prin care. „artă că au didită - 

Monastire. în Oraşu „Rîmnicu de josii. din . Slam 
Rimniciă, dinpreună cu Spătaru, Mihaiu. .Cantăco- 

-*dino îndestrându-o cu sate, Moșii, vii şi alte:ye» 
nituri și aă închinato la Monastirea de la Mun- 
tele Sinaia cu așegământurile următre: 

1. Că. Igumenu. „ce „se vu trămitte nestavnică 
a: acâstă Monâstire st fie înţelleptii practicossă, 

cu urmâri bune şi allessă cu sfătulă tutuloră pă- | 
rinţiloră de acolo pentru multă vreme, dându-și, 
socotâla de veniturile Monastirei pe totii annulă' 

3 
+
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| 3, “Din tâte. 'bucatele i: :moşiile- şi alte. venituri 

“ae: “Monastirei ce se.:vori. stringe, să, trămiţă la. 

Monastirea: de la “Sinaia două părţi, iar uă parte 

„să remâie pentru trebuința Monastirei, pentru hrana | 

„părințiloră şi : meremetu ce:vă trebui la -Monas- 

tire, şi pentru“ vre-uă nedrâptă. cerere: a vre unui 

Domni ce sar întîmpla. - i iii 

:8. Ori-cine va veni 'la: praguica hramului 
Joziastirăi, ori ;pămîntnii ori streini, să i se dea 

"de “mâncati. 'şi :de băută de. ajjunsii; „ca; nici .u- - 

„nulă să nu se întârcă flămîndi şi: “înetoșiată, ci 

cât va sta putință. pragnicu să se facă lăudati 

- şi luminată, , ' 

„14, Lar.de vorii făce “părinţii - căluzări înpo- 

_trivire acestora. scii vorii: strica şi -voră călca și 

'nu-se 'voră ţinea de-legătura ce ai făeută Dom: 

nia. sa înscrisă, attunci dâ voit ctitoriloră, rade- . 

niiloră,. care-se vor trage din sângele: Domnii 

sale, să scâtă “pe aceia şi să lipsescă Mouasti- 

“rea” acesta : “din închinăciunea - Monastirei: ! Sinaiă 

| puindă: pe! alţi: năstavnică: cari: vori î sciuţi: de 

mulţi! şi înţelept: Tae mite 
. . a . . 

1 : seci - i safe n îi r 
at Ta al, di Pi ERIE SI 
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Sfintului Mormentii. 

  

Monastreu Comana. 

Didită din temelie de răpossatulii Vladulii 

Voevodii, şi în urmă preînnoită şi îngestrată de 

Şerban Radu Voevodi Basarabi, rarlalctu 7236  - 

Sai afierossitii de r&possatulă. Nicolae Alecsandru 

Vodă, cu hrisovila Sfântuli Mormântii, fără altă 

privilegii asupra” patriei . cum sar -fi cuvenit ca 

„86 fie după assemănurea hrisdveloril alle altoră 

Monastiri,
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DE n. i e la 
“ Venitulă ' sântei. Honastiri Nucetulă.: 2 la Ai . EA ea 

Annulă d'ântâii 7240 (1732) 

1880| Vedre vină s'a făcuti din viile Monastirei, 
1800| Vedre vină de vinâriciii ot Topoloveani 

- i otaştină. 
"195630| Suma vedrelorii. 

600| Vedre vină diotraceastă. summă sa 
. băută în casă, 

400| vedre . scăderea „i drojdiile... i 
[3680] Vedre “vinu (a 'râmassu -săfi şi * sat vîn- 
| dutiă cumii arrâttă. mai jos: 
600| Vedre, sa. vîndutii la gârciumă, 

ÎI pe “Vant aci 225]— 
11000! Vedre cră la cârciumă Vindutiă câte 

“vadra po bani 50 . , .|| 426180 
[[1080| Vedre s'a vîndută ră la cârciumă va- 

dra po bani 55, „. 495|— 
45| Vedre rachiă drojdii i tiscovină "vaâra 

po talere 2!/ a. 112|60 
_|Sa luată după. 30 oi a. 30|— 
|S'a luati după brînda oilori. . 15— 
Sa luati după lână, . . -15|— 
Sa luati după 72 vedre miere - 144|.— 
Sa luati după uuă. cântari de unti 10|— 
Sa luati după venitului moşiei Culeaţi| 80|— „Sa luată după tâiatuli pâduri de capre|| 10 [Sa luată după pârpâră şi din ploconii| . 30 

„ Summa venitului annului d'ântâii |1593|20 

De 
OR
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      902     

a] PI 5 S z 
2; [-* Cheltmaala: annului 7240! (1782); *| si |ă 
2 a. aa AA aa Te S lea 

Pip “Dâjdiile, Domnesc, | 
) i - 

" |La-a vacârituri al 60|— 
„|La oeriti ... .: | “| 201— 
' La pocionulii stegului. la Măria Sa Dom. | 
| nulă nostru Constantin Vodă în dom- . 
| nia dăntâiă. . 2... 100|— 
„La poclonulii: baiaramului ete ll 70| 
! [La haracii. , . mul 45|— 

La callulă Domnului a a 80|— 
La vel seamă. i 45l— 
La pogonărită . 51|— 
Sa plătitii şi vinăriciuli de [A Tig govisce|| 12|— 
La hrisovul lui Mihai Voevodii care 

"]ă ati scossii pentru, vinăraclă .. 60— 
La altă hrisovii ani Măriei Selle Con-] . 

stantin Vodă  Domnulii nosiru , cră 
pentru vinăraciă - 0... |. 62|— 

La pocl6nele Domnesci i la celle boe- 
_resci, la Boboteqă îi cheltudla nâstră - 
câtii. amii şeduti la Bucuresci:. 15|— 

“La. poclonele la: Paşte Domnesci i boe- 
| resci i cheltudla nâstră.. .... 15|— 

i [La Tucrulă viilor la "Topoloveni i la 
- Tirgovisce-totă cheltudla . . ,:.| 128|— 

: | Cheltudla câtii ami şedutii la delă, i i cul - 
a feciorilorii câtii amii strinsăi vinăriciă 13160 

A: Da ESD Tisitre int siaor [A otet 60
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„Totă venitulă - scantei Monastiri Nucetulit 3 5 E 
: pe anulă 7240 (4732), E Ia 

- E  Transportă .|1593]20 

ii 

il 

Să ! 

za Summa venitului annului dănteiti + 159320    
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” Toi cneliuiala”p ipe, “acesta. anni. 
4 e. a „dj : i Pai ă up i Ba

ni
. 

  

  

Pe ta ne oara) 'Pransportii 
S'a cumpărată 10 piei pentru opincile ” 

„ țiganilorii şi alle argaţilorii Şi altori ||. 
“| sSlujnice . . 
[Sa data,la 6,000 cârâmidă. şi i 1a 4,000 

oca vară. 
S'a dată cândiă a venită” “Gmenii "Dom- 

nesci i Vlâdicesci . de a. Iuatii seama 
Monastirei, 

:“1S'a dat. la chiriă de. a adusa buţile 
dela deli „? . - 

Sa” datătla:: 23000. şi rilă de stejară, | 
: moșii 'Savva: câlu]. 

gârulu la monastirea „Dugea chel- 
Cându!' s'a: “trâmissti 

tuiala lui . , 
Stati. datii la 9 cadane şi la 9 tiigiri 

de sa prefăcută ,. , . 
S ai dati la îmbrăcămintea, "feciorilori ; şi | 

argaţilorii i aţiganilorii, i altorii slugi 
S'aă dati la peceţile feciorilorii şi alle 

| viditiiloră 
Sai cumpărată 2 părechi pietre de mâră 
S'aă cumpăratii 2 cântare: „de ferră Şi 4 

“|_ ora oțel, .. . i. 
|Saii dată și meșterilorii cari. au şindri- 

- | lit Magopia, şi “la dressulă didului 
“|Saă datii la. tâtă. „cheltuela pradnicului 

Sf George aa 
; - 

jo 

36. 

ie
o 

al
ei
e 

| 
' 

:;S
 

-[
Ta
le
re
.]
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L
i
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i
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a
 
o
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_ Toti venitul sântei Monastir. Nuceiulit., 

“D
al
er
e.
 

Ba
ni
, 

  

  
__ Ă poate A 

Sala venitului: annului „Păntâi 

a, | : 
e ae 
A, , | | . 

pa 

. ! Ă 
4 ” - | 

sr sie e 

a ie isi „it 
Ci ' 

    

Trausportiă.. . 
;- 

1 

ți 

7 

“ . 

    

1593 

iz 4” pe annulă '7240 [i 

paz 20 

  

20 
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-.- Totă cheltuiala. pe acesti. anni... 
N „B

an
i,
 

  

    

7 

(ES miza i Trausportii, 

anni .: tir e at ine ri? eri 

şi a fecioriloră -. . , 

fostă înaintea: mea. fiindă Monastirea 
datâre . .. a... iar ra 

Sa- trămisai “şi la monastirea, Dusa se] 
“popa „Partenie eee ae at ." 

ia 

„Summa cheltuelei” acestui anni”. 
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“3 NR , - » n Mia ie ii ă si! 
| a. 

S'aă.. dati; la cheltusla m mesei: înti'acestii Ti 

La simbria preoţilori i. a “căiigărilori 

Sa plătită şi “datoria: igumenului, ce-a |:; 

î 60|-— 

„n ta 3 

50|— 
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, . | a : “d . 

MB. |. Venitilă:santei Monăstiri 'Nucelulă.. - | S â 

ju, "Ainulă ală douilea 7241 (1333) 

bol Voaie, viriă. s'a făcută din viile Mânastireit La 
2330 Vedre. vină .de.. vinăriciă i.de. otaştinăi| | 

4580 Suniiiă: vâdi6lorii. e pe Pe 
ide . ia pi! . 

500 Veaiă. "Pai! Dati. în casă. îi a 
_300| Veără : droidiile-“i scagămîntuilii: mi 
3780 Veare ai râmassiă - vină safi și s'a: Vii IN 

il 'Qută” dipă umil 'drreită,: mai: JOS: A 
830) Voăre Sa vîndut pe la „dăecitime, var 

 dra” pe. ibâni” 40: i ie .|| 27680 
1000 Vedre .vini s'a vinăutu pe bani 45 375|— 
1000 Vedre. €ră vindute. vadra. pe bani 50. 41680 

35| Vedre rachiii: drojdii i tiscovină. „Yadra | 
3 pe tal. S2(?). . „||: 90|— 

: [Sa luată după munte” şi după câşăriă 40|— 
Sa luată după lână i după briugă. 40|— 

|S'a luată. după 10 rimâtori 25|— 
Sa luată după vedre 65 miere . 130|— 

[Sia luată după moşia Culcaţiloră . | '75]— 
[Sa luată după untă cântare 1 Ma 42. 

S'a. luati. după cerră oca 40 13— 

ţ 

Summa venitului pe'allii douilea anni . 1493 40 
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| 5 |, 
|. Oteliiălă” “costul ă citi ai (aia. E [E 

j (3 LA! ni Ss lea 
ia E. 

II AR Dâjdiile Dommescă. 

La oerită DIR 20|— 
— 2 vâcârituri ea 70|— 
—- -adjutorință, -136|— 
—- haracii , e. . 45|— 
— callulă Domnesc. .. . 72|— 

|—. poelonulă stegului lui Grigari Vodă "110|— 
— vel 'seamă: Ra „46|— 
— poclonuli baiaramului-. i -46|— 

]— vinâriciulă dela Tirgoigee PR 13|— 
—. pogonârită .. . fi | .57|— 
— hrisovul lui Grigorie Vodă pentru | 

vinâricsii pa eee 60— 

La poclâne domnesc i boeresoi la Bo- ÎI 
botedă, i cheltudia nâstră .: „:..'..| 85|— 

— pocl6nele dela! Paşte, Domneşci i 
| -bereşal i i cheltudlă mostră -. ; 175|— 

N Sa dati la . poți6ne când a venitii Gri-| 
gorie Vodă:. e |. 35|— 

Ira “totii liicfulii șiiloză dela “Topologni a NE 
i dela “Tirgovişee cil totii lucrulii lori |! 122|-— 

Sa cumpărată 13 buţi; şi alte Vasse de| . 
| - “treba viei 26|— 
Si Aată chiriă de addussulii buţilorti de i AI 
“la del a. „||- 26|— 
VA . II a SE e i «. ||1044/—          
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Tora venitul, sântcă. Monastiri. Nuvetulă 3 z 

E AR "pe. anul 7041 (1133). & că 

a „tau: i "Pransportii + /1498H40 
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“Totă cheltuita atestui ana 1241 (1793). 

'T
al
er
e,
 

Ba
ni
. 

  

m GI 
map: pre 

ca Si 

TE - "Pransporti 

Sa; făcută + şi 'cheltuglă: câtă. ami şez 

Sa «dati: la:10 piei “pentru: „opinci ți- 

E] . 

S'a: dată la lueruli unui grajdii la. meșteri 
Sa făcută -piraniţa dela. Bucureşti. şi 

am dată„,meșteriloră . .. . ..i i, 
Sa: dati la, hârtiile: "feciorilorii ; aja - 

  

[+ -oea, oţel. dee ge ocol 25| 

„ |Sa.dati la 20,000: -gindrilă, de stejari “1 25|— 

05.3 Am fâcuti ună. conteşii logofâtului,;,...] .- 5 

ut oc|Ain cheltuită Ia, pragniculii s sânt. George]. "i 80|— 

„Sa cheltuită, pentri mîncarea; casei pe- 7 ns 

-— ci] “ste an... a. ez B5|— 

ln] La simbriile prcoţiloșit; ia. feciorilor ,,.,60|— 

[Sa trâmissă și la monastire! 1a Duşca "150|— 

ai „ Summa, cheltuelei” acestui; 'aunii | : [492| — 

th Tit î. 

0] N 

  

pofte iii tă 
aa ha art   

di la delă . . . ai ia cei: . 

ganilorii i. argaţilorii | ate tai” 
Sa dati la 5 pâturi și .uă. ladă... e 
S'a dati la trei pietre” de moră. .. | 

Sa. dati. la; 3. cântare; de ferrii şi la 4 pr. 

  
1044|—| 
7 ea] 
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Venitulă sântei: Monastiri -.Nucetulă. 

Pa
le

re
. 

Ba
ni
. 

  

E 1550 

o6a 

  

| Veare- Sa vindut: Vadră ! pe! bâni '50 | 
Vedre 'Fachiti! sâ'tacută;: “drojăii' i :tis- | 

  

  
Sa. iată” după munit 
IP, “Iuată după: câșărie--: i ! ; 
As luată! după: :30 oi: sii cata n 

  

.1— luată după: lână: 
:] După” moșia Culcaţilorii. 
|Sa luată după unii cântarii” şi jumă- | 

po Annulii altă « treilea 7242 (339). 

Vedre: vinii s'a: făcută; ai tdte. viile - 
“Monastirei .. . ar, ini 

Vedre vină s'a. făcutii ; din: 'vinârie riciii şi 
“din otaștină Tia 

2513) Șumma vedrelorii. i 
sri 

    

   | Veare B'a  băuțăi în icăsă 
LI mîntulii! ai 

| Vedre: a remassăi safi: şi: să. -vinduti du- 
pă cumi ărr6ttă în jogă:i!.. ri bi 

Vedre: s'a vîridutii în! cârciumă însă va. ||: 
'dra: „pe Dani 40 is ce 

Vedre' a mai! "vînduta“ Stă cârciumă - 
"vadra ! “pe: bani 45: i i iii) 

“covină -.... Pr Du ră . e. . 

E no! a, ilie,     

— luati după cașiii. SR 
— luati după miere vedre 70.: 

„tate de untă 
. .. . .. . .   , . - , 
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„ Clelilă acesti cn 19420734), 

Ba
ni
. 

  

+ [—. dată la calul Domnescă ete 
[= dati:la velă seamă. , ie: 

ii Dâjdiile Domnesci. 

* e : i ab tam A? p Sa data! la perită sie 
'[—. dată la haraciii A 

eg e ietl e 

i tisa e 
— dată la- 2 vâcârituri - pati e ate dara eta 

  

— dati la. pogonârită .. .„. 
[— dati la vinâriciuli dela Tirgovişee 
— dată la pocl6nele „Domneșci . i bo-l 
-creşei la Boboţegă; i eheltusla nâstră 

— dati la pocl6ne la Paşte după obiceiii 
— datii la totă lucruliă viilor peste annii 
Chelt6la -câtii! ami şedută la dâlii şi 

[1 eu. legatutii: buţilorii ".:: ni arad 
S'a dată la 70 oca seu pentru Jumânâri 
— dati la 9 piei pentru opineile țiga- |. 
_piloră i argaţiloră şi altorii posluşnici 

1 datii şi chiriă pentru, adusuli, “bu- 
filoră dela del . Sa 

* luată 9 'oca. faclii de ceară a. | 
La îmbrăcămintea feciorilorii i argaţi— | 

lorii şi a ţiganiloriă şi altorii posluşnici 
Sa dati la hârtiile feciorilorii 
—;. fâcutii la ţigâniă: uă. cârciumă cu 
„grajătă Şi cu “alte case. şi cu şindri- 
„Htulă - aa 
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. Totă „venitulă. sântei Monastiri "Nucetula 

Tu pe anrulă 7242 (1734). 
a Ta

li
a 

Ba
ni
. 

  

  come   

„s: ;ransporti 

S'a luati după 30 rimâtori Lă a a. 7 Ri e 

—. luată după: ccrră: ca: 25, m, 
|— luată după doui „cai Ai ri E 
I— luată şi: pe pâdure „de: tăiat câ- 

    

    

993 

70 
120 
- 28 

12 

100 

|]
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d | * Suzana venitulut, acestul” annă; 7 
Daia: a ” : “piu 
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“Totă cheliuelă acestui anaă 7242 (1734). 
i 

a
a
a
 

Ba
ni
. 

: 

  

|La 2Y, cântare de ferră şi la oca 4 oţelă î 
-- „încălțămintea.. pârinţilorii, i a” fecio-[' A 

12— Cheltucla.. pragnicului,.. e a : s[r39> 

--] Simbriile: 
|S'a trâmissă. și Ja Monastire 1 3 ini -146| — 

Summa :cheltuelei. acestui anni ++;:.1132)— 

  

7 

ap ii De topi „ Transportir. '755 AN 

Cânaă: "amă! trâmisii: pe! moșii ; “Antonie /.: 
să adducă sântele mâşte dela: Duşen 

i Sa dată! de. cheltudlăt i pi 2 710| 

24|— 

S'a dati la 3: părechi” pietre; “de nări 

riloră . ., a ei ci 

    

sii Cheltucla, casei pentru: mâncare “pest 
anni, 

   p eoţiloră i ai alle “fciotilori 

ED 2 i 55|— 

: 80|—], 

| 
  

  

zi e | A ar pr tts ra - Pag a it i el, i tai 

, 

n 
d 
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„ I-4600 
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E “Veniti: sântei“ Moiastiri - Nucetulă; --: Lg, 3 
II E _ | a FA 

“ai Aniulă  allii' patrulea 1243 (1335). 

1'700| Vedre :vinii s'a. făcută: din! tote viile|: 
- “Monastirei: «ii DEcRIIE RI | 
1174 Vedre. de vinâriciă ide otaştină: di 
2874 Sunima vedrelorii:” i i 

974 Sa- scossii:" deojaţil îscadeieă! dinte a- | 
"|  ceastă. 'summă, - aaa A 
1990 Vedre: vină a râmassi. gat Sa: "vin i 

"| dutis'euină” arrettă! "iai josă:" ia 
1000 Vedre: s'a . Yvînduti în cârciumă - tal 
|. pe bani 45, Aa ti 375| — 

Vedre: s'a vînduta vadră'“ 5 Dă 50. “166 80 
-500| Vedre :s'a :vindută: vădră! pe: bâni:: 55. 229|20 

Sa. luată după rachiă de . > drojdii i tis- ata 
covină 69|— 

— luati după pirpară și „după po=| 
- clon | 28— 
i =. luată după munte şi după câşeriă | 40|— 
3. ]— Iuati după, 20 .rimâtori 60|— 
| luată „după 25 vedre mieră . '1301— 
|— luată şi din bringă. | - |. 15)— 

+ |— Iată după 6: vaci stearpe : .:.| 36|— 
|. |: luată după 30 oca câră ..| .| 22160 

1 [i luată” după ună cantari, şi jumăta- | 
; te. de untă .'.. | 14|— 

-b 
m 

I . Summa venitului. acestui anni '. .|11$5/40
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va! AER Nat, m 5 “ lom 

 Cheltiăia” cesti. gli "7843 (1785), D183 
- ap Ca 3, Sai 

| = 

tiu «4 Linc:ţii Dâjdile Donmesci.: N 33 

I |La. certă i. A 26|— 
i "| poelonuli baiaramului . a 45 
„| 2 vâcârituri e i -85|— 

— callulu: Domnescii ee ma ee 72| 
— seama cea-mare. .. ui, | 45 
— pogonârită . a 57 
—; vinâriciulu dela  Dipdonigie || ' 15160 
— poelânele Domnesti i boereşci la] 

i-- Bogoiavlenie (Bobotâţă) i cheitudia . 
nGitră aia 80|— 

+ [— pocl6nele delă,: “Paşte. după opiceiii "70l— 
a. — totii lucrulă viiloră dela Topolove a. 

| ni şi delă: Tirgovişce te .| 120|— 
-- |Oheltuela câtă” amii fostii. la d€lă: cu le: a A 
zii -Satuli; buţiloriis: şi „altoră, VASE Bi. 4 | 
;£.|. ibuţă cari s'a cumpârati: .. , 18— 
E Sa dati la chiria buţilori 'de le. a ad. i N 
: i” dussii dela delă. . .-. . ...]..25— 

: ]—. cumperată, 10 piei pentru. opincile|, | 
“| ţiganiloră i.a tutulorii poslușniciloră 18— 
La îmnbrâcâmintea fecioriloră: și arga-| |. 
“ţiloră şi.a dârvariloră , . :-. || 55— 

În încâlțâmintea feciorilor. Şi, a pa- CU Ț 
“rinţiloră -. Pa „| 12|— 

E Sa cheltuiti la poditulă chiliiloră im- N N 
23|— . pregiurii cu. tindile,, plata meșterilorii 

“e       766   60l .  
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= Totă venitulii sâniei  Monastini” Nucetaliă . a, 2 [2 
SE "pe annuli 7243 (1735). a s = 

_ - “puma ani ;..“Transportă [1185 40 

pi x | 

N |T185|20 

6 - 
ae 

    
    

; 
'



575. 
  

Țs
tr
ti
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| “Totă chelhidlă acestui anni 7243. (1735).: 

"D
al
er
e.
 

Ba
ni
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i i ” i . Ă 4 i . . | ” Ă | Crai i» Transport, 766|60]. „i o - | 

Sa- -curăjiâratăi: şiuă căruţă la Mona ALU Ei 
i re cu t6tă cheltuâla .. .:i, _'20|—[ 
— i dată: işi: chiriă. pentru adăussula să-i] 

„reci dela Telega... . „iii, aia il 11160] 
— dati la 2 cântare de; ferră „Şi 40-|.2 |: 
„ca Oțel i „14 
— : datiide sa, ;cossitii : gi “tînă. pentru |; [o |. 

„treba: Monastirei ;.:; ae acel]  84|— 
[. —cheltuitii:. la .Qiua,, ;pragicului -: ia 85 
| cheltuită. pentru, „mâncarea: casei pe- 

:,ste. anni... aaa: 95|— 
E Simbria preoţiloră - şi 'a “fecioriloră re 96— 

Sa, „trâmissu, și la monaştirea Die Pe] “jo 
popa Serafimii. ee Ce rr ca “rul 

€ 

| i i; Surama, heltuelei acestui iannă + îi „[1209 
  

    

  

     

  

        
  

it DI Dios mt N 
- ” . . . , ! 
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a, “Cn eee e esa cps tă spa „na atita depre seruri DEA
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E EI 5 | 
E  Venitulă 'sdntei - “Monastir. Nu cetulă; : „e [a RI. [PR -j a E. 

a Anna ali cincilea: 1244 (0286).. 

1800) Vedre: vină sa făcut din. viile: Mona- i 
|, stirei -. Dă a At ie 

1400| Vedre: vină sa; „făcută din: 'vinărieiii :şi 
op) din „otaştină. O. n el să i. 
3200 Summa vedreloră» iri ai ne | 

ta i II . ie a ri) 

900 Vede 'dinti” câtă î 'summă, “Sa băută: în 
"| casă, cu scâgemintuli,, “cu: drojdiile | 

2300 Veare- aii 'rămassu! isaţi!: Şi "sa vindită 
"1. după cum 'arrâttă măi: jos i 
"900 Vedre: s'a Vînduti la. cârciumă * "vadia Îi 
7] po bani: 40: i d rai i ici i800|— 
800 Vedrâ Vîndute:- dră ina cârciăraă: “dăra |! St 
Ji[iupo bani 45... ; : tineri O 300| — 
600| -Vedre vindute âră: la cârciumă” po! Dani 50 250|— 

| Sa luuti'şi dupărachii . . :, 75|— 
| — luată și după pârpâri şi după p po- ] 

eloni | „|. 30|— 
—; luată şi după Qi... | 50| 
După brinză i după lână. . | 45|— 
S'a luatii după 75 vedre miere . .. ;| 150|— 

| |. luată şi după manţe i. după câ-| 
„| 1. gerie . Aa 38| — 
1— luată după 2 cântate de. untă | 181— 
|. luată după 20 oca câră. . . 15|-. 
|— luată după: 6 boui bâtreni a 45 

Summa venitului acestăl. annti , isis|—
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ă Me TE n. .- 8 | 

_-Cheltudla acestui : ânnă, 7244. (1796). |: 3 z 
| A ., .. ta, E E E = 

. 

„ „Băjdiile Domnescă. a SE 

Sa dată la oerităi . . a. 30— 
— dati la poclonulă.: baiaramului . .| 45|— 

„j— dati la poclonulă  Stegului . . '.]| 120— 
— dati la 3 văcărituri . ; „p- .:.ț105— 

La callulă Domnescă 72|— 
— vel s6mă . ...:., . i. 48|— 

— „ pogonăritii o. î. . 57— 
]—- plătitii vinăriciu! ot "Tirgovişce' „|. 16]60 
— pocl6nele Domnesti i hoereşei al |. 

„ Bogoşavlenie: (Bobot€gă) . . . -.| 75| 
— pocl6nele de la Paşte i cu cheltu- | |. 

6la nâstră. . . .: 72| 
— totă luerulă viilor. “de! la "Topole- a a 
"veni i de la Tirgovişce SE | .130|.— 

S'a cumperatii 15, Dbuţi nouă, i veare cu |: 
putini * „31|— 

— dati -la chiria buţilori: ce s'a addussti a 08 
„|-:.” dela d6lă-;. . „29|— 
Ta îmbrăcămintea Slugilorăi id "Dasto- a Ie 

“rilorii, i -tutulori posluşniciloria îi. 40— 
| 7 încăițămintea slugiloră din curte::| 10— 

— piei pentru opincile argaţiloră, ţi-l . |. 
| ganilori și: altorii posluşnici . 17|— 
— pâreche” de pietre de mâră S|:-— 

Sa: mai cumperatii altă pâreche de pic- A Ț 
- tre de moră de Hârlâi . 85—] 

939601  
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- Totă. venilulă: sântei “ Monastiri. Nucetuli 
7 pe annală 7244 (1736). - 

Ta
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Stă . % “Pransportă 

IER 
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|. Totii cheltudla aceslui annii 7 244 (1 73 6), 

Ba
ni

. 
| 

  

  

S'a hotărită două „moşii Racoviţa i i] Măr- 

— 

„. Transportiț! 

ceşci, şi s'a dată la 2 boeri.. 
cumpărată 80000. şindrilă şi 120000 
cue de şindrilă . 
cumpărată sei pentru jumănâri ş şi |.» 
bumbacii pentru' feştilă 

"ţel, 

la o miă: podină . e. i 
şindrilită.. biserica şi: Monastirea N 
cumpăratii,. 11.000 - “ sindrile pentru 
prăvăliile de la Bucureșei, 

Cheltucla. mesei peste annii 
Cheltudia pradnieului : 
Simbriile feciorilorii i alle peeoțiloră, 

|Sa trâmissi şi la “Duşea . 
Summa cheltuelei. „acestui aună 

cumpâratii ferră cântare 2 i. 0- N Ş 

E „|| 18 
dati. la 7,000 şindrilă de stejar, i 

- 98 

- |
'P
al
er
e.
 

939 

.|-120 

20 

- 60|. 
„85 

150 
  

  
„I528) 

    

60|.
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Venitulă 'săntei Monastir: Nucelulă.” | | & 

“ Annuliă ali! şaselea 2245 (1333). 

Şi 1850 Veăre: vină s'a: ticuri din tGte ville Ao- - 
i nastirei. . -. * : 

E 1150 Vedre'sa' tăcut din vinârici ciă şi “din Dă 
DEA olaștină: o 

-13000 Summa: vedrelorii: 

"800 Veâră. Sa. scossil: dinte”; această - -sunimă, 
"1 bâutuui în casă i scăderea şi cu dro- “ 

| jăiile. 

'[2200| Vedre a. rEmassii sali: şi s'a “vinidutia 
“| după cum arrâttă mai josit:. | 

600| Vedre s'a vindut la cârciumă vadra 
|. po bani 40; > || 200|— 

1000 Vedre. sa vînduti 6ră la cârciumă va-|. 
“| | dra'po bani-50: . 41 6|80 

600 Vedre “ră 'viidute” la” cârciumă 'câte 
0 bani 55. SR "975|— 

"Sâ. luati şi 'Aupă rachii vedre î5 1. 192160 
— "mai luati după . pârpâră şi” după 

- pocelonii DR . 30|— 
— luati după munte şi “după e căşerio |! „88|-— 
— luată după 50 rimătoră . . 125|— 
— luată după 60 o0i:'. . 60|— 
— luati după lână . 20| — 
—,. luati după 4 bowi . , 86|— 

|— “luati după uni cală . „| 25|— 

13483|20 
 



581: 
  

[Celula acestui annă 7245 'C1787). '|: 

Ba
ni
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_ 

Ta
le
re
. 

1. Dăjdiile Domnesci: : 

“La oerită tii aie ta 30) 
1— 2 văcărituri ee pote el 55— 
"|-— haraciu . . ea netu a 45]— 

-î]— callulă: Pomneseăi : ai ai aut | '72160[ 
vel s6mă cr 45 

— poclonuliă baiaramului - i 45l— 
-—: Daharea ordi s8 î II i 350| 
— pogonoriti .. . .:.. i. e 57! 
Sa plătitii vinăriciulă de la iLirgovisce, „ 9—].: 
La pocl6ne Domaesci i boerescă, la Bo- O 

botedă . . . 65|— 
-|—: poel6nele ' de. la Paşte şi “cheltudla „ - 

n6stră ... „60|—]. . 
— +6tă, cheltudlă. viiloră. de la 'Topo= N IE 

"luveni i de !a Tirgovişce.. .: 1051—].- 
— chiria de s'a addussi buţile de la dâlu| 18 i 
înurăet tea slugilorii şi a țiganilorii 40—[.- 
S'a făcuti sobe. pe la - chilii, uși şipa-| .: 

turi .. ee PT 
Încălţămintea slugilor sm. 9 
Sa dati la 16 râte.de carii... - . 6— 
— dati la 6 piei pentru. opincile ți-| - 

“ ganiloră şi 'argaţiloră ... -. .12 
La: sei pentru lumânări, i la bumbac 5 
Cheltucla pradnicului .... .... ..:.]| 30| 
Oheltnâla mesei peste anni . . .. | '60|- 

      |1135|60  



  

  
Toti venitulă sântei Monastiri „Nucetulă 
RO pe “annulă "7945 (1787), | 

Ta
le
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Ba
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- :— „luată. după. 8- cântare 'de untă : , 

  

met _Transportă 
. 

"Sa luată după niște. fînă . IRA 
::]— „luată. după .miere. vedre 80 .: ME 

„luati după.caşiu.. . . ...: î 

luată după. ceră oca 85 - 
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a Q na. . > a Pi | Summa: venitului acestui annii.. . 
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Toli cheltutla acestui annă 7245 (137). 5 = 
, E 

e -.- "Transportii- [1135160]. 

“|Simbriile părinţiloră .. ea tea | 105]— 
Sa făcutii o m6ră nouă din temeliă, cul .] 

patru: râte..: ete ta al. 150|— 
S'a trâmisă și la Monastirea Duşca cul... 

Dum : Constantini V: Logoftii. - :150|— 
Eră sa trâmisii întracesti annii la Mo- | 

nastire popa Teona.. . .... .. . .].143|—[.. 

Suma. cheltuelei acestui anni... :+[1683|60/ 

i . pd iti 

i Mii Su —    
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    -- Summa venitului acestui anni - 

  

RE , . . Dl 

 Weniitulă săntei Monastiri..Nucetulă. -. 5 |& SI, ii | | = 128 2 = 

„ii 'Aunulă allii șaptelea 1246 (1133). 

1100 Vedre sa. făcută: în tâte. viile “Monâs- Si 
Păreri ui ati o 
-11200| Vedre .vinii s'a . făcu din: vinăriciulă 
A de otaștină. : SIRaă 
2300 Summa vereloră:. e an i 

100 Veăre Sa. peur în casă, „ârejăiile cu 
* i]: scăderea: în: | 
1600] Veare a rămassii safi: şi sa vîndută du- 
e pă cumii arrsttă în josi.: o - 
600| Vere s'a vinduti vaâra po bâni 50. 250|— 

.500| Vedre €ră s'a vîndutii vadra po bani 60. 250|—- 
500 Vedre cră Sa mai vîndută vadra pol! - 
ie „bani 65. 2'70|100 

_'25 Veăre raciiiii “din draj i din tisco- | 
O YiDă 65|— 
Sa luati după părpâri Şi de poclonă. 38|— 
— luati după căşeriă î.după munte: „|  21— 

|— mată după 4 bivoli 50|— 
— luată după 40 rîmători 120|— 
— luară după miere vedre 65 . 130|— 

„|— luată după 6 vaci stearpe 36|.— 
|— Tuată după caşiă n '18]— 
-[——. mată după porumbii chile 35. , 80)— 

— mată după. pădure ce s'a. tăiată 
pentru capre .:- .... 10j— 

    .|1344    
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Cheltudla acestui annă..7246 (1737). | S [3 

Dăjdiile. Domnesc. ... DIE 

S'a dati la .untulă: Domneşcă. -...,.."] 18|— 
—-, dată la oeriţii a 94l— 

— dati la 2 văcărituri .. a 95|— 

— dati la callulăi Domnescă ...:1.]| 72160] 

—  Gatii la pogonăritiă a 51 
— “dati la Qaharea de. griă: chile:| - |. | 

GA pa ae 884 
— -plătiță vinăriciulii de la Tîrgovişce.|. : 14 

La poelânele: Domuesci i boeresci, la]: : 

„Paşte i la „Bobotegă,. și cheltudla |. 

“nâstră e e 190|: 

—' Jucrulă viiloră .de la Topolovâni i 

de la Tirgovişee -.... -.-, 140|— 

— legatul buţilorii” şi la cercuri . “| 8|— 

|Sa dată şi chiriă de. addussulii buţiloră |“: 

„de la.delă. iz, îti e adam 12 

— făcută odăjdiile, bisericei pentru că. | . 

_celle:vechi. le -an. luatii “Purcii:. |. 28|— 

La îmrăcămintea tuturoriă , argaţilorii i 

- a ţiganiloră cec eee 23| — 

"Sa luată trei "Turci: pentru paga .Mo-| | . 

| “nastirei, cc ea. 30|—j .. 

“|La. cheltuela.pragnicului -.,, ate] 36| — 

„*|Sa' cbeltuită pentru, minearea Monasti- |... | 
+] “zei; oregi: piperă şi altele; „e. -|.. 60|— 
':|Simbriile  preoţilori şi a feeioriloră :. |. 95|—1 
Sa trâmissi şi la Monastirea Duşca .| 150 — 

l... Suma cheltuelei acestui anni :.: 1130960 -
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îi : SS E 

- Venitulă săntei „Monastiri, Nucetulă. . 3 = 

Annuliă allă “optulea 7547 (138). 

[1450 Vedre vint sa "făcută din viile Monas: 
“| tirei, 

"11178 Vedre să tăcutii din + "vinăricii i - din 
îi Ă otaştină. ! ii aa Dai 

2623 Vedre uzata luri, 

823 Vedre: s'a băută! îu. „casă,. şi. cu  drojai- IDE 
„Ț-ile i: „scăgămîntulii i 

|__ irita i ani 
„11800 Vedre. a răwassii safi și « sa Vina au: 

: pă cum: arrâlă în josă: a 

S00 Vedre s'a. Yîndută în: cârciumă vadra LL 
! [po bani, 10... | . „-]|-466 80 

1000| Veare sa vânduți vădra po: “bani 80. 666|80 
 |S'a luată și după rachiă -. 43/80 
i 0— luati” după părpâriă şi după po- E 53 
„|. clon 182|— 
1*]—"luată.: “după tounte şi după” cășeriă, 38j— 
„ij: luată după bringă i în îti 49]— 
Ei — : luati: după: 60 vedre miere i 120|— 
o— luati după. 6 vaci! “sterpe '! „|. '40|— 

;..[— "vîndut porumbiă! chile" 40. .[| .100|— 
14|: lată: după :cârră” oa: 30. „|. 2260 
il luată după doui. cai i „| „86 

si” Summa venitului acestui anni... 1511|60 

c
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a



  

1[ căetiuăti atestă dna Toi. (4638). 
  

mai "1: Dăjdiile Donmmnesci. - 

La 2 văcărituri 
oerită . . . 
"poclonulii baiaramului . 
untii Domnescă ....' 

vel seamă . .“, 
pogonărită - 

dahorea griii. chile 99 i S'a plătită vinăriciulă dela Tirgovisce. 

T
I
-
A
I
 

Pocl6nele. boeresci i-Domnesci dela Bo-|. 
Dbotâda i cheltulla nâtră .î. ; . 

La poelonuli de la Paşte i cheltudla 
ON6SrĂ i. 

— lucrulii viiloră dela 'Topoloveni, 'i 
„dela Tirgovisee . .., . 

[Sa cumpăratii 16 buţi.i hârdae, şi ve-|. 
dre pentru trâba d€lului ., . 

: ICândă amă trămissii pe Losifii la Duș- 
„Ca să.adducă sântele mâşte.. . -. 
S'a dată! la 6 piei 'pentru opineile ar- 

-“|-. gaţiloră şi 'alle dărvarilori şi altoră 
pâstori oo. 

La seu pentru lumănâră. şi la bumbaciă 
— ferri căntare 2'/,'i oțeli oca 4 
S'a făcută -unti' slomnii la dâli . 

-]— mai făcută la d€lă o casă Si 
“|Îmbrăcămintea slagilori . ..-. . 

4 *   
135 

32 

130 

13 

24]. 
35 
15 
47 
    1008      
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- Tolă venilulă sântei Monastiri Nucetulii 
| pe: annulă 1247; „(1738).- 

'T
al

er
e.

 

  

  
  

„+. “Transportii 
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|-Totă cheltucla acestui anni 7247 (4738). 

I'
Ta
le
re
. 

Ba
ni
 

  

    

: pr Aa A iti „i Transportii. 

  

      

1008|— 

Sa cumpărată 5' pietro'ide: mâră:: | 21-P 
Cheltucla pragnicului | | 85|— 
Cheltudla: mesei: 'peste'annă | „||: 60|— 
Simbriile posluşniciloră +. „i: 98l— 
S'a trămissă şi la Monastirea Duca. pe] -. 
igumennlii ce a fostii 1 '872|— 
“:Sumrmaa cheltuelei: acestui anni 1589|— 

Vaii , 
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| Venilulă săntei Monastiri. Nucetulii. :+ 

Ta
le
re
. 

Ba
ni
 

  

asul 

394 
  

î2âa 

asa)   
  

800 

'500 

300 

      

 Annulă, an noulea - 1248 Cu329). 

Vedre vină. s'a; tăcută, dia viile. „ Mo- 
! nastirei. 

Vedre.-vină sa ficuta an vinăriciti şi | 
"| de otaştină, tate: 

Summa vedrelorii, Es pa 
, . E e. Ti E 

Veare. Sa. bâtă în. casă i. scăţmin- 
tulă cu drojdiile. 

Vedre a rămassă safi.şi s'a Vîndută du- 
“pă cum arrsttă în- Josă: 

Veăre „Sa vîndut la cârciumă, vadra 
“po bani 90 . . 

Vedre s'a vindută la cârcjumă " vadra 
po bani 120. . 

| S a luati după părpâră şi după poclonă 
— Xînduti porumbă. chile 62 
— luată după 50 mascuri: 
— mai. vinduti 20 rimători. |. 

'1— luată după cerră . 
După, miere vedre 50 
—— 

  

    

  

Summa Venitului acestui annă .     .]1165|—



  

  

  

  

  
    
    

= 
Cheltudla acestui anni 7248 (1139). | 5. [3 

Ss | E 

Dăjaiile Donmesel. 

La ună văcărită i ::50|— 
— Vinăriciă dela "Pirgovisce „|. 8160 
— pocl6nele . Domnescă i “boeresci--la|' |: 
;:.. Paşte i la Bobotegă . . .., „| '85|— 

|—" lucrul viiloră dela! Topoloveni și pt 
|. „. dela 'Tirgovisce 160)— 
"[=— îmbrăcămintea păistorilorii: i a tiga- i 

| "niloră şi' altoră slugi * : | : 48]— 
—. încălțămintea” preoților şi a 'augi- oa lit 

|” loră din curte i :-10|— 
|—"ferră' şi la oţelă - -. i 24 
S'a cumpărată 15 chile de săminţă do ș grîu |. 80|— 
——- cumpăratii 6 boui ta 72— 

|— dati la cossituli finului . 30— 
— făcutii o casă la Bădesci cu. tâtă PN A 

„. cheltudla. ei: pn | :.26)— 
La sei pentru, Inthănâri i la, bumbac; il | 

feştilă .. . ui, i 7 
Sa datii la 4 sferturi la: peccţile. slugilor ""50— 
Cheltudla pradnicului sf. George ina 80— 
Cheltudla mesei peste annă | i 65)— 
Simbriile părințilorii şi 'altoră” posluşaici 83j— 
S'a făcutii o. miră din temelia ci cul - 
 Besse -rste i cheltudla ei,.. -. .. .]'180)— 

Am trămissii la Monastirea Duşea un-| 
„de este monastirea închinată - „|. 250|— 

Summa cheltuelei acestui anni . |1248|60



sg. a 

Talere Banr. 

“Face totă venitulă la 9 anni . . . 12,411 20 

„Pace tâtă:cheltula 12886 — 

“Trece cheltuela mai multă . , Pi a "ATA 100 
fa 

dati”. seama igumenulii.. câ tăcândii neguţătoriă dia 
„“chivernissela lui cu venitul Monastirei, s'a prissossitii 

-şi aceşti bani. ce serii mai susi, și, s'a, făcută dre- 
“suri împregiuruli Monastirei, €ră, nu remâne Mona- 
-stirea dat6re izumenuliiă.. ic 

- _trEmulă vel sulg: a 
Antim igumenulă "Monastirei. sântului George. 

„. Sofronie igumenuli Monastirei Sărindaru, 
"* Narianii. Cotrocânu epitropu. 
Daniil. St. Iân cpitropu . 

e 
-:: Mihalache starostea. | A d 

- și; Filimonă arhimandrituliă. | 
_ „Popa George .cliserulii,, So 

a 

NI: 

i : N i (- Da - i 
ii i Si 

- Şi acenti bani. ce, trecă. mai «multă "cheltuiţi, au 

mo
on
 
e
e
 

ae
 
m
a
r
 

= 
e



    

DIC 

Pt 
WU LG 

be) 
Ze 

Co 

= 0] 

i 
e. ac = 4   

  Satra 

a Nat 

  OGLLL6, 

ț 

    

          

     

    

      

    

LOG 
+ 

i La 
; o: i 

- i 

- 
ii Dieu ui no e ul ă 

d ul Gil e iat j m j 

' “fi pa 
; 

: 
) 
ţ . i . 
i 

€ 

+ ocnă a Monastirei Spada N 
a. E „i Dute se ti eri 

lui Iariache, Date sa Oinig] * 
dh. € tt 

. "pe, anni” 1738''3i 4737. Msi 
. Cup E zii E G] 

ilate na îa 

a intaia z Di 
90 tatal orei bora — 

. . ul „sto Ba 

ho gr -— 
li pieton ot UI cat -— 

  

r
a
n
e
a
s
c
a
 

ab
ea
 

ea
t 

ta
 

cra
 
a
a
a



| 594 

  

Venitulă annului d'ăntiiă 17247 (1738). 

'T
al
er
e.
 

Ba
ni
, 

  

  „12500! Vedre vină s'a făcută în ecesti anni. 
500) Vedre vinii s'a băutii în casă. 
500| Vedre rin scăderea; 5 

"[1500| Vedre vină a rămassii şi s'a vîndută du- 
pă cum arr&ttă: 

500| Vedre, vadra po bani 60. . . . .| 250|— 
400| Vedre, vadra po bani 70 . . . . .| 233140 
100| Veare, vadra po bani 80.... . . .| 66180 
500| Vedre, vadra po bani 9... .. „| 375|— 

Sa luati. și după rachiă „.. .. , .| 190|— 
13| Boi.i vaci s'a vindut, stă luati: . .| 1830)— 

112| Caii s'a vîndută, şi s'a luată. . . .]1523160 
| 216|0i sa vînduti, “Wa luată . .. : .| 298|90 

„36| Rimâtori po ital. 5: se a. e. | 180|— 

  

    _10| Vaci sa vindută po tal: 9 :. . . .| 90]— 
200|0i ră vindute po tat: 1. . . . .1200|— 

29| Rimâtori po tal. . | 87— | 
S'a. luati după: metoh ot Apostolache] 100|— 

luată după mieie . . . . . | '75 
luati după'sârindare . . . . „| 50 

  
l
i
l
i
 

— luati după mori - . . . . . .| 200 
— luată după suhaturi . . . . .| '75 
— luată dela Proigumenu banii ce a 

rEmassii dela dinsulă . ... . „| 600 

I]
 

luată după podiă SER 
luată după 100 'chile mâlaiă, chila] 
po tal: 3 eu +1 800 

— luată după lână. . . . . . | 75 

N 5144 

50   i           S
l
!
  



595 

  

    

  

      

| | 5.|_ 
3 : "Chelluelă “acestui anni. :: : s.n E = 

La: pesce. ide: mîncare în casă .. . .| 36160 
—'9965 oca sare... . 44| 
— igumeniă cândi.a veniti cu a poelâne 93|— 

„|—”6:părechi pietre de”! n6ră,'i ide. Hâr-| |: 
"| lâu şi de . Varna, şi cu tâtă chel- | . 

| toiala lori. . . a. || 2001— 
— simbria . preoţiloră de” biserică, i. 

simbria câlugăraşilori . . , - 56— 
— dressulii dâgaduriloră moriloră cut6-] |: 

te cheltuelile . ..- „a +1 2833160 
S'a cumpăratii 1000 şindrilă. aa 150|— 
La cuie de şindrilă. . , . ; ...] 140 
S'a cumpăratii untii- de-leinnă oca 25| ; |. 
penru casă... . „| + 6180 
— dată la fini pentru dobit&ce i la] | 
SÂN ep. .| : 19.60 
— cumpărată ovâdi” dea dussii la boii 
„cei slabi . .p. . a . TI 

[—— dati simbria porcarilorii- AR : 2190 
— dati la 4 șele. . .-.... 2 
—  datii la meşterulii Sandu i  simbria 
"„erghelegiilorii. ... -. a 9 
La 10 oca lumănâri ........ 6190 
Imbrăcămintea copiiloră de tigani i 5. 

— Băpuni,pentru casă . . . „|: 3 
S'a cumpăratii două iamurluce pentru : 

| erghelegii . ..:. . . . . . | 4|— 
|La funii pentru treaba casei, . . . -6|90 

A Su | Sile : lui a i pi itatara ditai 1025] !    



  

Ei 1ota veniluli annnlui d'ănttiii 1247 (1 738). 

Tâ
le

re
.|

 

  Ba
ni
. 

  

  

za tei ai + Traneportii 

n —, niată şi: după caşiă | | Și „i 
1— luată, după:5 50, chile ; pu, chila | po ă 

| Ital: 4 „oi i . i. ta ie: ek 
e 

Îs da 

  

  

5144 

  

    «pi: Summa venitului acestul anni |. 
,   

30 

30    



  

  

e , . O . 

1 [2 4VTotă Chebutla acestui “anii: th 8 3 | 

Transportă |1025—| 
Sa. dată :la”2- jier:'de boii pentru opinci »1]60]: 

ţiganilor ...€ E 
i [—, datitipopei Gavriilă căndii sa! dussăi| Po 

| “la Bucuresei pentru ună calli, pâ- ui 
]_ ină'a găssiti callulă: „i aa 
' |La'200 uleie de stupi . titi 23| 

— :dressulii; podului-:.. eat ei 3 
ea Sa cumpărată Achile meii. de sămiu- i ȚYŢ. 
A |! : ţă: nefiindii--la -Monastire..... . 46) : 
Hi i] =! făcută, trei. părechi; hamuri.; -. ae e 6: 
"| dată. pentru. cheltuelile casei, i la: i PaŢi 

"altele cele ce „ai trebuită :. î.: | 14; 
-- cl Imbrăcămintea, ţiganilorii : pe; dulâmi i m Ț 
— “pi pe Cămâşi:, i: ei tai taie pi | 16| [i 
[Sa dati pentru. cheltuiala morilor. i | Ţi 
i,  jugănituliă cailoră;. i: pentru; câssei: |] - 10|—[' 
—- [== : cumpăratii 12 bogassie pentruițigânei ---16/60]: 
—ClLa'4 bucâţi . aballe iti tta tie iat ]|--10]— 
—7]—6 oca orez. . e în ab iti || — 1Ț1B[ 
— Simbria la 2. erghelegii:+ ne fct d -10|— 
| Sa: înnoiti funia podului ee | 20|— 
„|Plata unui cojocarii ce a făcutii cojâce 5— 

Simibria pureariloră . ; ... .-, 5|60 
La oerităi . . . . . e [| 160|-- 

— OV văcăriti: Fin ditai Diiiniri n 1914 
|— peceţile fecioriloră . „| 49— 

'Totii la peceţile feciorilorii într'acestă 
anni eee 22 

Bel seamă , . . . . |_131|— 
; Summa "cheltuelei . acestul anni . -[I779I73! 
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ta , : ” i e |. 
ă Venitul allă : douulea. annă '7248 (1739).  |& 

Rea îi bl 
3900| Ved:e. 'vinii. sa. făcută în tâte viile Mo- Dă 

: _ nagtirei 
"810| Vedre dintr'acestă summă s'a. bena în -- 

Casă. is e 
600| Vedre . “scăderea | i, -drojaiie i: simbriile 
„|: căreiumariloră, „i. ti 
2490| Vedre a rămasii şi s'a vinidută: i 
:716| Vedre': sa 'vîndută vadra po 'bani 60.|: 353|— 
"800| Vedre s'a vindută . vadra, pe''bani''70 .| 466|80 
:500| Vedre s'a. vindutii 'vadra “pe 'bani. 80. -838/40 
:400| Vedre :vină: se află gata în Monaştire, 
„= | Yechiă şi noii: m Saae . 
[Sa luată după rachiă. 2. [;:280|— 

“1— "luati de .Ia .metohii Avostelcne : 100, — -|— Iuată după miere: ii: | -75|— 
- 4[— luată: după, sărindare . 50/— „i tţ—" luată după: mori. i e. ii: 300|— *--1]'— Iuatăi după podini teii :-50|— 
til — luată după lână. i 755 -+|— mată după cagii vre, e î::601— han Pt ..- PI 

. GRI IEEE Ia FIE ea 
ip: ir 7 
i 3 

"Dl Ata Summa venitului annălui alla doilea II 2093_— ua | iliri ţi d 
N) ceia i at ca 

e A E ei 
e 

iuli ip ur fe    
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E 5 . 
Cheltucla acestui anni. | s [a 

[A 

S, | 
aa: 'a dată la peşce: pentru casă „| 86160 
""|Simbria preoţilorii de biserică. . . „|. 56|— 
N Sa „cumpăratii untii- —de-lemii „ae eu. 6130 
- * dată “do” să făcutii'fiînă pentiu:c să | '19|— 

— . dati la totii duorulii viiloră cu bu-/.. , 
“aşi, iicu haracii i - ii. 214 6045 

Simbria vierului ... 5— 
Îngropatulă viiloră, i 'Gerciiriy i i căuleset, ei 
„i cheltuiala . N aaa et |. *'77]80 
Chiria buţiloră . . ., . . , 1.1 100|— 
Simbiia la duci dărvari . .-. . -5|60 
S'a cumpărati tutunii pentru oi . -.. .| 4135 
Simbria purcarilorii a. . 2|90 
La seii dejumănâri. . . ... 6|90 
Îmbrăcămiiitea -copiiloră de țigani | 5— 
La funii pentru trâba cusei . .. , 6/90] 
La opinci ţiganilori . . . .. . 1/60 
Sa dată: pentru. tîrguelile casei, i la I 
„altele celle ce a trebuit . .'. .|»14|39 
Imbrăcămiutea ţiganilorii, i pe cămâși 16|-— 
La 9 oca oregă'. . . 15 
Simbria la doui orglielegii ae e]  10— 
Simbria pureariloră . , . . . . 5|60) 
|ILa peceţile, feciorilor, . ee  47I60Ţ 
La oerită .. . î.. mea el Sijuo 

Summa cheltuelei acestui annă . '1:677145 

| 
|      
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Venilulă annului "7247 (1138). 2 3 
E _— 

S'a Înati pe 88 vedre de vină po fa- | 
lere 1 . . 88|— 

—: luată pe 12 vedre miere, vădra po 
bani 140 . . 14— 

— lată pe 13 ob: ovâzii ob: po bani 
60 . 6|60 

— luată pe 28 oca câră . 28,— 
— luată după rîmători 28 65110 
— luată după rachiii 12|— 
— luată după dijma moșiei dela Ră- 

begi. _.- 22160 
— luati bizulă 'aola: d figani : .| 10— 
— matii pentru suhatii după moșia Tom-| . 

şiani pa » 20/— 
— mată dela isptaviiicali” “lordăche de 

la moşia: Plesnița 8/30 
— luată pe 37 oi . 51190 
—  Iuatii dela ispravnivulii Stancinlii, 

„după moşia Cioroiulu pentru 54 | 
ob: grii „. 1 * 40160 

—  luatii subati pentru morile ce : suntii 
"pe apa Dâsnâţuiului pe moşia Vi-| 

anu . 3|100 
— . luati po 40 ob. grâii, ob: po bani 

105 . 40)— 
— luată pe meiti ob, s, po bani 30-.|  2|— 
— luati pentru. dijma finului ot: pi- 

scu . .  .. 3]36 

Summa venitului la annulă dănt6iii „ „| 416166    
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sI  Celiuiăla” acestui anna. Ar: 
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Sa dati :pe+:sare oca 175, ocaoa po 
„bani 5. , a. „7 

— dată ră pe sare oca 126, câte 
i bani 3: fi 

—! chletuitii cândii ami mersi la Cra- 
„iova dela munte . 

— cheltuită. la culessulă viilor i la 
" legatulă buţiloră .. .,.. 7 

—E dati chiria la 5 buți cu vină ce le 
"a addussii dela vii până la Monastire 

—i cumpărată două pietre de mâră || 
—: luată 13 oca sei de lumănâri. . 

; cheltuită la hirotonia' diaconului 
| Mehtodie, cândă s'a făcutii preoți 

—-: cumperatii după ce ami venitii de | 
„la munte gri ob: 24... 

— „dati pe pesce şi; pe alte băcănii 
da pragnici cp ..., 

— dată chiriă pe 'trej buţi de vinii ce 
„le a addussii dela Monastire până la 
Craiova . : . . 

Fiindăi chiămată de Sânţia sa  pârintele 
Episcopulii, pentru plecarea .la Bu- 
cureşci, amii cheltuiti câtă amă șe- 
dută acolo i | 

S'a „cumpărată ună: boă de jugă .   
Du 

i 

= "cumpărată uni. bogassili! de.s:a câp-| 
„ tușitii uă sfită, şi cu plata croitorului 

18 
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“"“Totă' cheltuiala: pe “acestă: anni: 
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tă e 

0 

fai 
Gu tu: : 

cde 'm6răiiiir ut cari îi iai, 
— plătită. oeritulă -penru oi 1201:: . 

—=" plătitii:: pîndăritulă viei” din Lipovă   — plătitii chiria 14'114:0b:igrii:i:de 

— Plătitii datoria ce â'fostă i Monasti- 
”” reai'datbre la "Iosifii igumenu Gov! şi 
„cu dobîndă: lotă: la unii 'annă şi :ju- 

“omătate'i i Sai id ga aul 3 

— cumpăratii 2. piei:i:pentru opiniei la 
păstorii la țigani: aut aul 7 

—. dalii la totă -lucrulii viel .dela'Drs- 
3 

— dată şi. Ia. totii ilueruli dela'Tiipovi 
—  datii popei.: Meftodi&: simbriă'!:l : 
— ! dată: Stanciului» fecioru simbriă:!! : 
— "dati moşiului Vasilie 'de'7şi-ianfă- 
cutii tă ghiordisală bi: 2 vo 

— cheltuitii:-pe' îmbrăcămintea ţigain- 
-iiloră cari 'tot -de-uâă! sunti :la'sluj- 

ba Monastirei, şi pe''alte” clieltueli 
=! mărunte i, ui serii sinul 

Imbrăcămitea -igumenului 54 +) izotu 
eg ia0a Ttera epeeci te ue ttug|- - 
“Summa: cheltuelei“ la“acestă''annă”! : 
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îi ir 0) -Transportă :; î 
. - . Tae ” ap Si trape? pe ore "Oe sui XD fire 

- [Sa dată pentru unii jugati “lac2 pietre 

“iorzăş i: ovâză '0b: "11, în ini «|. 
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pi | ” e |.= 
“1 5] Venitulă annalui allă douileu '7248 (1739). = & 

i :1'a luată. după 60 vedre vini „|| - 60.— 
— luati ră după 80 vedre vioi, va- | 

„dra- po: bani; 60 „se știe a: 40— 
0 |—. luată ră după 50 veâre vadra po 

LES . tal: e cere iti „| 60— 
i —: luată pe; 58: pede de. pumptrată, | 

: „uvadra- po!lbani 80: ii 59/40 
iţi] — luată 50 vedre. vinil: „de, cumpărat 

i vada” po, bani 60 |... ..:. iata d 25|— 
i Huluată ră pe :110..vedre..de, cumpă- | . 
; - - rată vadra,, po bani:120, sg: i: 110|— 
estl— luată după dijma ce sa. făcută de| - 

„la moşia „Tomșiani e seara „20|— 
a 1— luată după paele. de la moşia. Var 

Stina i ir Cip tot i a 3190 
poi - luati şi pentru . dijma! de fină “totă 
SERI or de ;la; acestă, Moşiă :., ...! Pati d 12115 
ae | luati: după+20+râmători. ; RE 540 
voi luati după, nişte câră,; ce. “Sa bitnti . 
| sia, t6scii. şi :pentru 2, buţi Cu Xiniă 
1 ce sâ' vindut: la :moşia . Cioroiuliă 3— 

Ț: luată şi, pentru. morile, ce. sunt :pe 
| „pi mosia sVianulii, i, pentru: dijma, fiî- 
i nului,de-acolo :,. „ui sui 6|100 
i —= luati după dijma ce sa. „făcut: la 
i Ş moşia Rebegi is; iei „Il: 92160 
ii = luatii, pe, :miere. iveâre. 24, 4 "vadea 
pi po bani 200 [| 140lzoo 

pi 49835   
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Sa, dată: la legatulă a a 6 buy şi la 3 
putini de vardă. . i 2— —-i: cheltuită la 5; luni. câtă. ami. 'ge- | ":dutiă la; Craiova. „pentru. frica. har-| , 

- duciloră sti cite cut f at. '20|— 
—: 'cumărată vină vede. 62, vadra po a 

„Bani. 350 aci cn “ii [| :18]10 ra Sa cumpăzatii vedre 3 vintis: va- | | Eat dra po-bani 311. sii ii Sos Sa. dată răpe:; vină „veăte. Sf: vadra i     ;: po bani:36 : ta stia || 19196 = cumpăratii. ră vint vedre 60 va-] |, i]. dra câte bani 75: ae iri, :37]60 — cheltuiti la uă sobă. î i 2= 
—— datii pe 16 oca sei pe 1|84 — dată pe sare oca: 359, “0caoa pe 2 [ 
bani 4... i Thu 
— dată peutria dressulă, la 3 sobe şi | 

„ “la spoitulii unor chilii 10 , 8 
—— datii pe uă piele şi pe 16 părechi ] 

„opinci pentru ţigani ...., "| 3155 
— dati chiriă cândă amă trâmissti la= i 
„2. da eu odăjdiile;la Craiova . . . | 2|54 
— dati pe 350 căpăţini de vardăne-| |! 
„fiindă la Monastire. - . . «|| : 5|100 

i [= cheltnită câtă ami şefuti la Bu- [e 
 careşei . 4 a sl       Celtucla “Pragiicului eee el] 115[2 

          - Te |: e NE jr ta 7 tt a- _ PI DA De e bi otita zii DP? erai 166/5
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IT | 5 la 
zi E] “Totă venitulă;-annului»'7248:;(1789). | S |5 
a: . . . . - c3 a 

Tu Ri ă . = 

mt ia nd ua îti ::“Pransportă : |-498|35 
-C ue aa Tutaree 

— luati după: 'niştei! vinii ! de :ispăşală 
-"ce s'a ;făcutii: stricăciune! la'viile. de 
„la Lipovă, vedre: 24, .vadra'60.;, .| 12|-— 

  

— luată pe 32'/; ob,.meiă ob: po bani 60 
—. luată după dijma de finii de la mo- 

-:gia-Pisculă «bre sorginte te si 
— luată birulă de la'7iţiganii. sh . 
—::luatii pentru: vedre:30 :vină de:vi-|- 

„» năriei de la moşia. Tomşiani, "li a 
„—.băuti, “niște hoți;; şi :pe:urmă::apu= 

cându'i. ami luată de :la :dînşii..» 
pr ia st titlu 

     
   

    

   

  

Do io ut 

     
peer 

zh pritetesee tb 

  

Tera torta i 

zu trb    

30 

90 

  

    | Summa venitului allă douilea annă . 
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60| 

60].         

o - , -. O |. 

Ă Cheltutla acestui. anni & 5 

DIR  Transportii: -166157| 

"|Sa dată diaconului Daziischină cându| |. 
| -lă ami trâmissă la, moşiile din |! "| 

„câmp , 2 2 
— dati şi “popei Meftodie canaa” ii a 
ami trămissii la Arnota pentru addu-| 

cerea .0d6rele Monastirei dati ,.. .|. 2 
— - plătit, nerituli oi 80.. .'.......| 9140 

„datii âră pe 6oca seii "de lmănâri | 119 
— “dati Ini Dumitru feciorul cânda ii! |. |. 

ami trămissi la “Tomşiani; pentru. | 
„strinisnlă. baniloră, de dijmă...... “1190 

Sa dati 6ră. pe :vini. vedre 60, vadra pr 
“po bani 80 E 40,— 

—  datii Stanciului cândii' “a amă aşe- Si 
| = diaui-la mâră, şi ami plătită şiuăl | 

“hârtiă, . ze „6[20| 
"cheltuită la: birotonia diaconul! Da: Sa 

NE maschini” “cândii Sa făcutu. preotii 3 

= cumpărată porumbi i meiil ob: 51| . 1440 
|—" dati pe 212-iileie .-... | 9 
— cheltuiti la: Craiova “cândii a fostă 

- Mâria Sa Vodă la Craiova în dille.30| 20|— 
—. - cheltuiti câtă amii ședută la Cra- |. » |. 

-iova pentru întârcerea moşiei- Li- E 3 
| . povnlui.. Re *3—] - 

4— cheltuită la dressulii dadu i mo-]. ||: 
| Tep et tes re 1]20 | 
A A 2. 281176 

393. 

90]
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"Tolă venilulă annuluiallii dou ilea 72381739). 
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Summa venitului 'alli 
a 

Transpoită . . 

  
douilea anni. . [5 

Da 

I- 57213   o
 

    
       



  

- Totă Cheltaiela “acestui, annă..- .: |. 

i, 

  

  

  

Ti vensportă 
Sa. , cumpăratii câsse. sp: î.. 

„cumpărată “ună. cară noi şi 2 râte 
2 la altă-cară ..'.-; tai 

“cheltuită la Craiova cândii ami. a 
„vutii pricină cu boerii Poenari, £. 
„dată. la ferriă i la. oţelii pentru, tre- 

- „buinţa casei AI N a 
- dată. la 12, oca. untii de. vacă, . 
cumpărată. pesce săratii şi alte Li 
cânii mărunte:- . .,. .. ; 
dati pe uă eliiorăid Diănită, şi pe uă 

- păreche 'cidme popci. Damaschinii . 
plătitii datoria ce a fostă Monasti- | 

„rea datâre-.lă unii neguţătotri „a nu- 
me “Milco INI ASR . 

"dată pe.uă păreche . cidme'i i pe uă 
| bucată de. aba n6giă i nădragi mo- 
“şiului Rafail. , 

“ dati pe'uă dulamă i cigme moşiu- 
„lui Varlaam... i. 
cuniperatii 6 bucăţi de aba uriceas- 

“că 'de s'a făcuti dulâmi la dărvari 
și la alți țigani . . 

"dati pentru “cojoculii Niculei vig: . 
cumpăratii dou& ipingele de. fe-|. 
ciori a d. . 

” dată pe 2 părechi cidme popei Meh- 
„ todie, i. lui, Dumitru, fecioru .. up 

| „60| 
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18151 
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    23553    
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“Tora veniliilă annului alla douilea 7248 (1739) . 
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“Totă chelluela acestui anaii 7242 (1784). 
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„Transport | „428 32 

"Sa “dati pe. ună: “briă. i pe 2 păechi Î 
- cidme lui „Constantiniu Chil: 313 

[= dati .pe 2 dilâmi: unui: ţigană i ul [| 
| î nel 'țigance ,....-. -.I|- 2150] 2 
— dati pe nă dulamă,, i, uădragi moşiă Dei Ea N 

„N Dosotei.. 8150]. 
|—" dată pe e ciia- ce sa dati “Dom e ȚȚ 
ie es 25|—| 

|— dată pe 2 bucăţi ad negra în oi 
" nofrie. călugăru aa „sk. | 

| dată pe 1€ coturi: dimie grăi ac ÎI - 
1..." sa făcută: chelavului 'rădragi . |! - 2180]. : 
|— dati pe uă bucată deaba nâgră,de] : | |]. 

- sa făcută dulamă lui Climentă că- 
-lugări:, "> 9180]. 

„|— dati pentru pittiie:  Radului. pes- o 
 carulă 410] 
— . datii pentru: hârtiile Stanciulua, şi | 
“cu bânt gata ce “1 ami: dată ..-.| '12|90 
Gheltuială la luerulii viilorii la acestii e 

anni. i. . "71|30[ 
S'a dati la doui. stapan. “pentru pag e N 

„stupiloră “ „co. | 2] 
— “dată. Şi. pe” alte cheliueli- mărtinte DT 
ce ai. trebuitii în casă ;.. '...- |. 23195] -. 

| Îmbrăcămintea igumenului i a. 36|90[ 
        Summa cheltueli acestui annii . “[630IZ0) -



i - ! ! 7 , 

164. ! j 

es i 

. ag om" "Palere” Bani, 
Pe mpa ; Dia PR 

- Fact totii „veniti la. doui anii! N , =: 998 101 
E Face t6tă cheltuiala. . , . , : . „1029 | 53 

- Trece cheltuială mai mulți: a, RR 40 "72 

Ia „E. Vel Sluger; Macarie Raduioti Epitropă. „îi u. Ghenadie Arh: Cogianu, Gherasini Ari : Epitropit. pl „Dionisie. Arh: Epitropă; Iarianii Bistriţenu. 
ir Codma Epitropii, Sofronie Argeșiu Epitropii. 
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615. 

N Ra 1856 Maii 24. 

Formulă de: dcelarațiunie din partea: călugărilor A 
Greci trămiși în «calitate. de igumeni la Monas- 

IEI „tivile Românesă.. : ; . Ei 

“sp. sominatulă, trăise în . calitate de inu- 

mentă :ad- interivă şi administratoră ali Monastirei - 

Văcăresci, ce: are hrâmulii Sântei Treimi şi. este 

închinată la Sântuli. Mormentii, dai: acestă as- 

siguranță; sub- semnată de către „mine, . la Sânta 

„Mitropolie şi la onorabilulii: Ministeriii. ali Cul- 

telorii, că: 

* Ounnoscândii datoriile unuli igumeniă, 16v voii în E 

deplini cu consciinţă curată şi în 'tâtă întinderea lorii. | 

Voiii. administra avuturile Monasciresci Cu 

del şi credință,. silindu- -mă a mâri, „pre: câtă va. 

A prin. putință, veniturile. lori, şi a repara cu uă 

| “înţelleptă economiă totii ce va avea trebuinţă. de | 

-"veparaţiune, a îmbunătăţi din di în Qi Monastirea, i 

fţiind-o în cea: mai. bună regulă, după. spiritul: 

? 'bine-făcătorilorii fondatori și. după Ordinile' lori, | 

“ conformii risobulelorii şi . baselorii.. “adoptate „În 

Ş generalii pentru: tâto Monastirite, o 

._.



„Nu voii. putea nică „uă: dată să mă bucură 
de nici unii felă de: convențiunc:, particulară iăşori . 
ce convenţiune de felulii: acesta va fi privită ca- 
nullă i în aintea legilorii autuale alle acestui Pric ipată. 

Nu voi. putea, sub nici ună pretestă, Să con- 
tractegăi cea maj mică .datoriă pe stma. Monas- 
tirey,: fâră 'scirea: 'şi. auttorisațiunea Sântei Mitro-. 
poli şi. „a.onorabilului- Minişteriu allă Cultelorii. 

MB, „angagedii să, întreţiii,, Monastirea şi 'sânta 
biserici. după, demnitatea lori, avânidii preoți, căn- 
ăreți, părinți it totii ce va. cere „trebuința: şi dem- E ! 
Ditatea; dei - ăi 

“Na! voi piitea itenday: fre, scirea, și dutto- tisaţiunca guvernuliii, contorinii legilor acestei țer- , 
1, noşiile şi cele alte! averi.  Monascirescă, dela 
cari voi stringe venitulii „pe fie-care: anni: | 

“Nu suntu. liberă” a "da pădurile.  Monaseiresci “în tăere, şi. de a le Causa cea mai mică strică- - --ciune,! din! contra Gncă, voit nai! „Smeni- ca, « să le păgeaseă. Aaa a 
Voiii : Stărni” da, darurile; ce se facii de câtre cei: cvedincioşi, să s6 înscrie de 'cătie - “însăşi do-. . natorii în condicile * pocetluite, ce ni se trămittă de Saânta: Mitropoliă. a ai : 
Pe: lîngă acestea, nu voii: recunnsce 1 nică uă : protecţiuine shă sină, şi nu” voii: putea ză alergii, în! nici unit cast, la uă altă. rpotes cțiurie' de -câti : la acea: „a acestiii. Prineipatii, la legile Și obice- ti . iti sri în? 

_ . - 

  
 



iurile i căruia mă voii - supune” tot: dauna întoc- 
mai şi fâră abatere; i 

Însfirşiti daca voii ndepliat cu essactitate . 
tâte aceste condițiuni, şi daca .voili “administra - 
Monastirea: cu: demnitatea cuvenită, voiii fi numită 

 igumenii titularii allă acestei Monastiri ; în casulă .. 
contrarii să fă depărtatii pentru fotii-d'auna din i 

 administraţiunea şi economia. ei 
MN 1556, Maia 2 a , . 
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Ei 

p- luă D- ni: Barbu Bellu, Ministru alliă. Cultelorii 

si Instrueţiunei publice din România. 0), 

a Domnule, “Mimstre. 
pi, 

“Din sacra," predestinaţiă, saii dini împrejurări, 
nu cuinnuoseii, din frageta mea copilărie m am Sup- 

„ pussit în tagma monahală... - 
“Suntii, „aprâpe patru- deci de anni, ds cândă 

vieţuescă în Sânta Monastire a Evirilori din Sân- 
tulii.-Munte; şi în acestii intervală, mulţi diu con- | 
fraţii-mei, monahi, se trâmisseră unulii după altulii - 

“ca ieumeni la St: Monastire de aici Radu-Vodă,. 
care depandă din aceea a Evirilori, şi carii după 

„-espirarea termen ului locuinţei. : lori aică, unii 
dintr'înşiă. revenii la. Monastirea “metaniel n6stre, 
&ră alţii mergeaii în-- deosebite locuri şi petrecdii 

„restul vieţei lori, deră toți în genere pugine fo-- 
"1sse dedeii la Monastirea chiriarhală, abusândii; 
* după cum se vede, "veniturile acestei Monastiri 
"sub deosibite preteste; că adică eri siliți a con- . 
„steni sânte locașuri, a adjuta sărmani după. obli- 
gațiunea- guvernului, a cheltui în abondenţă pen- 
tru protegearea causeloră monastireşci şi altele; 
și în line. îmbogâţindu-se duși summa lâmurită 
i: 

() Acestă . petiţiune iam văduto i în mâna: poliționaralui 
care era gata s'o 'dea la Ministeriii. Nu sciă ce 501= -tă va fi avută, dar aci o trecă numai. ca să se vadă 
că chiar. călugării Greci avrâttă abusurile co se facă cu veniturile Monastiriloriăi i închinate,



  

619, 
-pentiu - “chiriaihala Monaştire devenea de nimică, 
şi în loci de îmbunătăţire produci! ruinare Mo. . 

- nastirei, lâssândii toti, dauna lucrurile în “starea -. 
„cea mai prâstă de câtă în care le gâssiau.. 

În ura reînființârei fostului igumeni loa- | 
- chim! prin arhimandritulii' Grigorie; actualului i 
-_mmenii, Monastirea .: 'chiriarhică-- bănuindii, după 

modulă cellori: d'ănteii esposiţii prin epistole al- 
le Pr6-Cuvivgiei, Selle că, adică, cheltuelile ar fi 

'- atâtii de enorme în „câtă din venitulii annuală pes- : 
te două&-deci-mii. galbeni, mar rămâne aprâpe de ni-. 
mică în. folossuli. ei, de aceea aie hotăritii a des=: 
titua măsura de: arenduire şi 'a constitua uă epi> 

„tropiă de trei pers6ne din celle măi de consi- -. 
deratii, din cari cea: mai bătrînă să preşedese, şi. 

„t6tă: în unire. să: conlucrede. pentru ădministrarea ; . 
„cellorii: mai bune. fol6sse (după cum tote acestea. 
se constată din epistolele Monastirei adressate câ-. 
tre igumeiulă „aetualii), Scopuli- pridcipali Ensă | 
all epitropiei să, fiă spre a adduce 'cuvenita îm= . - 
bunătăţire: Monaştitei după. opiniuinea publică, ră 

* vestul sâ']ii: înaintege: Monastirei Sântului Munte, 
„pentru. intimpinare a: necessitâțilorii dWacolo. —:. * 

| „Una: din: acele persâue | ce - complcetegă a= 
““pitropia, a-avutii menorocirea să fiă: ii subseris=: 

sulii; q dicii. nenorocire, fiindă- -că acumii la bătriue- 
țele melle speramii sâ'mi îndeplinescă înfocatele,. 

“mele sentimente; pentru: naționalitatea, mea, ci din ă 
contra + Wam putută rouși. de: a pâduce resultatulii Pa 

4 
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dorită ; şi acum, mă vâqii silită a pleca en “ânima 
sănobită, şi aceasta urmegă.. ast-feliă: 

După venirea: mea, aci, mar lipsită îndată » 
e. ase di a. revisui. tote projrietâţile Monastirei, şi ast-. . 

felă :am pututii cuinnâsce  tâte necesităţile; 
„vădutii „spre 'essemplu că metochuli “Tutauei si siu-. NE 
gurulă obiectiă. pentru: pomenirea 'r&possaţilorii în 
fericire . ctitori, se află în. tristă „posiţiă fâră ca 

“să essiste! întrînsulă . nici preotii nici vre unii altă”, 
. ingrijitor, şi în fine -totulii se. află riinată, şi ast- 

fel a deveniti . cuibul . _corbilorii. În communa, 
- Cicăneşei, este : „necessitate . de a se: "construi unii. 

sântii locașiii, „precum şi: la Valea-Poreului şi la 
Albota. La Drăgăeşci are trebuință. de. reparată 
” precum. şi la Coslogeni și Cuneşci: I-a Căldărari . 
- nu essistă, de 'locii unii assemenea locaşiii şi. în: 
„fine. că. şi chiar, această Monastire; “din Capitală 
are, trebuință de: reparată. . 

| „am; lipsiti d6ră pe deuă parte a stărui. de 
pa înduplica - -pe confrații : mei aici de-a conlu- 

cra: pentru îmbunătățirea d Monastirei, €ră pe de 
alta: a. communica acestea, către :Monastirea chiri- 

“arhicală „Şi a cere. deslegure: de. urmare, . care 
s'a şi effectuatii;, deră ce. s'a întîmplată ? :chiar 
atuuci. a iviti” Şi propunerea D-lui . Nilo -Arhi- . 
mandritulă, şi eesarhii allă obștei 5: Munte. că 
adică .este- “neapărată trebuinţă, de ai 86 da. în 

 “dişposiţia. sa 200,000- de. galbeni: afară de acela 
ce din! vremuri i i avea. primiţi, că să mârgă la Pa-   

EI 
a
 

 



risii spre susţinere ea cestiei genei tale monastirescl, 
După. ce. d&ră a reuşitii a primi . epistola . subt. 
scrissă de “mai mulţi din igumenii aici, câtre E- 
„pitropia generale: a; st : Munte. pria care. Î se ac- 
cordasse propunerea ce stăruia' ca săi. se. accor- 
de şi de, acolo, la care. epistolă, a cerută” de: a. 

„n6. subt. scri ŞI noi..  Dâră eii neconsimţinăii de. 
„a“ acceplă acdstă impradentă propunere ami în- 

duplicată şi pe confrații mei de a nu! subt. “seri - 
„vă assemenea epistolă, cepresentându-] le că sin- 
guralii! rdemii ali Monastiriloră n6ştre este, d'a. 

îngriji. îmbunătâţirea . lorii şi. îndeplinirea scopu- 
“lui peniru care. s'ait consacratit ;aceste- venituri. . 

monastiesei.. -Totii 'acâsta ami voităi.. de'a da. 
casă. înțellegă toţi superiorii nostri din st. Mun- 
te.. În. urma acestei urmâri a mea: menționată, E 

D. ecsurhii, prevădândă că zi, va fi: dificilă: de a: 
| înduplica . trei în . loci: “de unulii, Spre reușirea 
_ scoparilorii” sâile inferuali,. şi. avândă de. mai-na-;. 
inte “influințiă asupra | directorului : - Monastirei 

Chiriarhicală a nâstră a Eviriloră,; „care influință a. 

| deveniti, din; reccommandaţia: celloră. ce împreună: 
cu âtnşulă, administra veniturile, a' cestei “Monas- 
tiri adică a igumenilorii, din. vremi; înduplicândă. 
pâte; şi pe. igumenulii: actualii, a grăbită . de a 
mă 'calomnia! câtre Monastirea nâstră din st; Mun-" 

| te, că adică ei m'ainii înţelleasă ci 'connaţiona= 

 liştit înei spre. a dărăpâna interessele :generali alle 

| „Monastirilor; şi pe cândii din şi în d aștep- a
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tamiă 'cu nerăbdare; deslegarea: celloră suppusse 
| la: Monastire ea 'de jos, fâră veste” mi vine .ordină 
prin care 'mE rechemă la metania mea, subt cu= 
 vîntit că adică -pers6ua "mea. esto mai multă a- 
colo 'trebuincissă. De atunci este uă lună aprâpe 
şi trebuia să fiii acumii ajunsi acolo, deca con- 
'sciința mea mă lăssa liniștit; . d6ră n'ami făcută | 

„acesta până când cellă puţinii. să declarii sen- 
_itimentele „elle, ne putendii de a le păstra as- 

- 
a cunse. în mine...- . 
"De aceea mă grăbescil de': a vă “suppune a- 
cesta, Domuule Ministru, rugîndu-vă fieibinte 
ca “bine voindi să vă: faceţi essecutorulii osîndei 
melle pentru folossulii obştescii : prin oră-ce mij- 
loci cunnâsceţi mai. competenti, cerând pe lîn-. 
gă: acestea! cuvîntulii rechemârei melle, după ce 
'uă dată am fostii: trămissii de a administra inte- 

“ „ressele . Monastirei în - unire! cu 'igumenulă actu- 
"ali (după cumii accata- este cunhoscutii atâță de 
" Onorab: Ministerii; precumii şi de st: Mitopoliă 
din serissorile trămisse prin igumenulii dc la Alo- 
“naslirea de jos reccommandăndu: -mE- printr'însa ca : asseraenea) şi acumi fâră de a mă aşcepta, mai . “nâinte : de termenulă . ficsată, Și fâră- a essista' vre uă pricină bine envîntată, ci pe simpla câ- lomniă, numai a unoră -6meni - : plini de. r&utate, „mă rechâmii cu 'ă assemenea insultă. ! 

AVem de a vă suppune: şi: altele mai mul- 
ranjia, de ună 'camă- -dată 

te lână! spre a-nn ve der 
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mal multi: incetedii;; convinsi că se va essecu-. 
ta orice măsură de către D- vâstră,. spre desco- 
perirea  adevâralui, îneredinţindu-vă toti: de uă 
dată de 'asicurarea înnaltei melle consideraţii. : 

Bucuresci Martie. 1862... | 

acatită) Averclie. a 

m
 

ci
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Este mai i bine de Unii. ânnă,; de cândii am i 
“aucepută să publică, în col6nele. diarului Româ- 
nulă, articoli despre, Monastirile disse închinate-" 
Mai „mulți bărbaţi” de stati, foşti miniştrii, ? mi ai n 

 trămissă i care pe. fagiă, care anonimi, actele ce ai 
 possedatii attin gătâre de acestă : cestiune: naţio= 
_nală atâtii de gravă, “privită din. mai melte pun-. : 
uri * -de vedere, Am! allessii, din” aceste documeu--: 

+ te. ceea-ce, am: .eredută mai importentăi. şi mai ne 
apăratii, pentru deslugirea -cestiunei, şi mw am” “în= | 

 ceputii, publicarea. acestui volumii, . de câtă DU. 
„mai cândă am, cregutii că Sail secatii tâte, is- 
vdrele. Şi: că totii ce. am. putut avea . se. “ală i în: 
| “cartânele” melle.. În curaulii tipărirei, mi, Sati tră- 
“ missi două n memoriuri anonime din Moldova, dintre 

ag) ii |



cari anulii s'a  trecultii în corpulăi uvragiului Gră celli 
a Pam lăssatii afară ne găssindă nimicii noă într”- 

însulii care să nu se fi gissii în celle alte memoriuri 
„ce am tipăritii; și “am credutii că Românii de pes- 
te Milcov mail. sâ'mi dea nimicit altii de câtii a- 

“tâtii. Mam încelati. Neobossitulă publicistii Co- 
gălniceanu, la - întârcer ea sea în capitală, îmi ad- 

dusse dossierulii sâi - privitorii la acestă cestiu= 

ne, în -care -găssescii bucâţi interessante, legi- 

uiri, acte difterițe şi memoriuri alle s€lle, cari nu pu- 

tă. să rămâc. afară” din: acestii volumii, şi cândă 

"mai cu semă găssescii în acestă dossieră allă 

eminentului legistă şi uă idee domnit6riă care, 

negreşitii că, ar fi pututii face! unii - considerantii 

forte: puternicii: în: conclusiuneai - „mea.!, Acâstă i- 
dee este că. chiar în tinăpulii Regulameitului, 
“chiar în. timpulă satrapici 'rusesci în Romănia, 
. cândii sa "leginită ceva - mai importentii pentru 
Monastirile din Romănia, nu a fostii nici uă 'es- 
cepţiune între Monastirile închinate 5 săi neinohi- 

. nate. iai i a du 
y 

Titra sprijinulii acestei idei puterii cita” le- 
„giuirea „pentru desr obirea ţiganilorii monâstiresci; 

„“Legiuirea, - âin “annuliă: 1844 pentr ui tăetea e- 
conomică a pâduriloră, monastiresci în. “cari “unse 

eg 

“Golia” ună -spitalii! de ! 'infiroa, ! cellii Bugină “pen- 
“tra patru- geci: de persâne; să 

„face nici uă escepţiune pentru Monastirile înrhinate. 
“Măssurile Imate a: se institua la: “Monastirea. 

x
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II 'Trer decrete, domuesei: pentru ortiăuire, de - igumeni -la': Monastiriie . închinate; în cări''se vede că şi peste Milcovi: ;călugării Greci se indatora . totă „la, acelleaşi' . „condițiuni cari” se: eoprindă în "formula: ide; ;deelaraţiuine a igumenilorii ; “orîn= .- duiți, din. edce de Milcovi, Şi: care, reale s'a “Publicata la, pagina . Gl5 ei pna 
| "Ce ami găssită mai importentii € însă în dos- sierulă D-lui. Cogălniceanu este, unii. ; memorii allă;s6ă. „câtre: Escelenţia sea sirh Bulver Lytton, din annulii. 1860 Augustii :%, ;-uniă. rapportii câ- 

tre: Domnitori dela .9 Augustii acellaşi anni; unii 
* proectii pentru. deslegarea cestiunei  Monastirilori. 
închinate, şi-un altă: „memorii totii, din. acestă 
„epocă, care ru Scimii câtre: cine -va. îi adressati 
„dar; tâte suntii „tratțate cn raultă abilitate Și pa- 
„triotismii.- Eu; le- reproducii aci” întocmai „:ş „fără 
„comentarii spre;; ;a. putea îi-cure judeca prin, sine. - 
"Însuși - -meritulă : “oră. 5 i, a 

“Îmi: pare fârte bine că găsesc. şi în--lu= - 
crăile D-lui “Cogăiniceanu ideile. melle.: pe - cari. 

„eii le;:am şi: publicatii de, maultii între considerau-. 
ele. din. „conelusiunea acestui uvragii, CIT E 

"Trei. tablouri. de. veniturile monasiiriloriiîn=.. | 
| _chinate din. Moldova,.le |, „reserverii. a. le “publica. . -- 
las timpi : Împreună “cu: tablourile de Veniturile, 

 - Monastirilor 'de. din c6ee: de” Mileovii.. n DRE 
ai Iată actele. D- ui: Cogălnicean iz ERA 

« | tu a iii Der e ine iati 
-- 

 



““Esceleziţiei stilo: Sirh Bulver. Ly ttou, ambassado- 
„rulă- Engliterel Ma. Constant inopole. 

Domnule ambissadori. o 
NI FIR 3 : pd 

: Pârdonia?r mi-va, Escel. Vâstră, libertatea ce 

iaii de a întrerumpe importantele 'sâlle” occupa- 

țiuni, spre a'i întoarce suvenirile asupra unui omii 

căruia în epoca şederei  sălle în 'Principatele- 
Unite; ?i "aţi arrăttati uă bună-voinţă cu. totulii. 

| " -particulariă;” şi asupra unei ferri care a priimită * 
dela Escel-Vâstră,. atâtea dovedi de solicitudine? 
—: Prin, joculii instituţiunilorii liberali ce nea datii 

„Europa, şi: pe cari “Romănia, le datoresce în mare. 
parte lucrârilorii Escel-Vâstre, am fostii chemati . 

“la preşedinţa Consiliula:: Ministriloră din Moldo- . 
va. În situaţiunea acesta, cii privescii. ca uă da- 

“toriă de patriotism, de ondre, “şi chiar. de: in- 
- + “teressii personăliă, a "fi. consecinte cu: mine în-. 

suni, și a nu deminţi, ca. Ministru, principiele şi” 
“doctrinele ce am professatii în totă Viaţa. i mea, ca 
“omii privati şi ca deputată, i! .. e, 

: Uă, .cestiune de':cea mai înaltăi gravitate. se 
ridică în acestii momentă în. Principate, aceea a 
Monaștirilorii închinate ; Escel.- „Vostră va bine 

- voi sâ'şi - amintescă memoriele ce amii 'avutii: 0- 
n6-ea ai. suppune Pa cunnoscinţă î în acestă cestiu- 
ne, pe cândii. se afla; la Bucuresci. “In acestă e- 
„pocă, Escel-Vâstră, împinse 'confienţa, : sea -câtro - 
mine, până a'mi împărtăşi „opiniunea s6a pers0- 

..



  

nală,. și raportulii e ce. tăcuisse asupra. acestei im= 

„ portante cestiuni, câtre. guvernulii M. S. Britanice. 
- Ami âvutii atunci 'uă viiă, satisfacţiune, vă-. 

IE dândă că Escel-Vâstră recunnoscusse pe de: „plină 

N) 

„drepturile Principatelorii. di io 
2 În toță: timpii, chiar. şi, subt dotaina | pringi= 

lorti-arendoşi, acestă cestiune' a fostă. esclussivii 

ressortulă autonomiei naţionale. Şi despre, ac6-. 
“sta, avemii dovadă, chiar. în Regulamentilii. Or- 

| ganică, operă, a Russiei,. alle. câria, predilecţi- . 

unii nu. o: îndemna NiCĂ. de. “cumil să ţie semă 

- de-iinteressele . „Principatelorii,; şi mat. puținii în= 
că “a sacrifia . interessele Monastirilorii - -grecesci, 

"cari so bucură necontenitii de tote simpetiile scile: 

: Astă- felii Regulamentul . Organiciă:. confiagă, 
soluţiunea. acestei. cestiuni unei commissiuni: com- 

pussă;- în fiă-care „Principati, de patru. boiâri,. de. 

„patru preoți indigeni. şi, „de; patru greci;: cu alte: 
cuvinte, de. „patru, Greci contra a op, Români. 

pi 

| derațiue drepturile . essistinte alle Principatelorii, 
drepturi „cari, conferința. dela Viena declarassg .. 

că trebuiă să se respeete,, Şi chiar.să: se mai a- 
daoge, conferinţa dela Paris, a decissă, că aces- 

E tă cestiune să so suppuiă; Ia,negociaţiunile: unei 

_ junge, la: nici, ună i resultatii, -conferinţara determi- 

commissiuni „miestă, în care, delegaţii. Români Să 

"fă, în. numără, „egalii cu delegaţii greci; şi. -prevă 
denaii. că uă assemenea,; „commissiune, Nu: va; aj-. 

.
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nată. unii compromissă: care;. în cele + “după : ur-: 
| măi ridică, din dreptalii “țerrei, soluțiunea' cestiunei 
şi o dâ Sultaiiului is ti ai tare me 
air, Acestă : decisiune nu: este," "până acuniăt, 'cun- 

_noscută în Principate . de cât de'-unii prea mică 
| » numără de pers6ne;: dar... pe' 'sufiletulii şi pe con- 

sciinţa' mea; daclarii” Escel- -V6stre,- câ daca, ce- 
'ea-ce nu' se. pote, guvernul românii s'ar încer= 

i. ca so-'puiă: în esșecuţiune; ar'cădea chiar: din 
acea” di -Subt: apăssarea.. disjiregiului şi a urei po= 

| pulariă. Ei: susţiă că ori-ce 'guvernii care, :în- 
truă cestiune de assemenea'” nătură,; S'ar' -vedea - 

“* constrânsă! a' sacrifica. drepturile țârrei,. îndată ar 
deveni: impossibilă! de in:se. mai! 'susțiune, şi na- 
țiunea: 'întregă se va. ridica! ca “unii: Singurii omi 
pentru a respinge incercare ea. unei” assemenca! ab- 
dicațiuni. IN RER MII cae | DR 

:. Acâstă,. câstiune, coprindei în sine singură toti. 
ce Romănia are mai scumpi şi mai sacru; - tâte: seii-. 

“timentile, tâte.. înteressele, ' tote: drepturile: “țârrei 
| demnitatea; vaţională,: autonomiă; 'interessc' 'motali „ înteresse-! "economice, “acelle “prime. “elumeiite:: fi- 
nangiali, alle ori- -cârei forgie, ori-cârei: măriri; ori- 
cărei _prosperitâți!:.. PD mite ae cauti, Ter: 
zi În presenţa.: acestei: cestiuni, câre- di neno: rocire:: este:la: ordinea : “gillei; iu i: puteiiuti: să inu 

, 

RI recurinâscemii câ, 'd'aca - “puterile occidentali ne sac crifică prâtehţiunilănt puternieci: 'n6stre.';veciie, coniplioaţiuile” “cele”: mai fgrave, şi: nenorocirile, 
, 
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celle. mai mari. ameninţă + Principatele. „De aci . 
înainte, pământulă „patriei „nostre, naționalitatea . 
nâstră chiar,! suntiă, pusse..în joci!.... i [3 

În aceste circonstanţe solemnelle;. vii la Es: 
cel Vâstră ăla omulii. de - “stati. lângă.care, în tim-, 
„plă- aflârei “scile în. Principate, „ami găssitii,: e 
deputatii şi ca: particuariă, -uă fârte onorabilă bu 
nă-voință, „viii astăgi. ca Ministru; sâ “i ceri ajju- 

tori şi sprijină, pentru țârra mea; şi acesta : cu atâtă- 
„mai multă încredere, cu câtii câ, în acestă, mare, 

_ cestiune,; înteressulă Europei se confundă cu:a- 
i cella .allă, Priocipatelorii,. E 

„Escel-Vâstră „scie înicchuințarea „ce i facă 
călugării Greci cu „milliânele. ce isi pe toti: an- 
nui din România; Şi Turcia. ar. trebui. so. scie Na 
şi. mai Dina, ncă!.... .» : as E 

„Lângă, cestiunea! “principală, este, şi. acea, a. 
arenduireă moşiilorii Monaștirilorii închinace, * şia 
cârora. adjudicaţiuie, trebuiă să se facă, „peste câ- 
tezva a dillea, cestiune, : întimplătâre ; „care-i; prin 
natura, sca: "ehiar, uă+ importență,.. „capitală. Ori- 

“cari. ii: fostă. diverginţele; de „opiniuni, ;în,. ceea, 
ce se . 'attinge.. de. cestiunea: de. proprietate, a u-. 
cestor averi,. este însă ună” faptă incontestabilă. 

' basată: pe legile țârrei, şi. acesta este -câ: în: ad=.- 
“ muinistrațiunea. acestori: „averi; guvernulii: locală a 
avută şi:a- essersată totă d'auna, dreptulă de a-le' 
assimila cu Monastinile “şi cu averile” cari : dez 

„ poudă 'd'a a!dreptuli: de Ministerul Cultelor.
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Sub "jegilă: în: vigâre; Buvernulă | a “avutii 
cotă dauna şi are! : Encă;  âsupra avetilori Mo= 
nastirilori închinate: mai - multe alte. “drepturi; 
„precumii dreptul: de- stringerea' contiibuțiunei a- 
supru! venitului, dreptulă- de:a face tăeri în: pă=" 
durile după moșiile. loiii, de a "veghea, la totitce 

Si privesce - coiiservarei „acestori: "păduri, de a nu 
recunnâsce: pe delegaţii: Greci trămişi „pentru ad-: 

ă ministrarea acestori . averi; de” câti cu: condiţi=!. 
„unea: siie qua non! căj ei se'-voră :conforma cu. 
legile: țGrrei în. totii. ce: privesce “la acestă admi- 
nistraţiune ; dreptul. de a: trămitie îni' aceste Mo- d 

-nastiri, 'ca sâ se „păgiască şi să se: nutriască cu 
cheltu€la lori, arestaţii şi prisonierii de stati ele; 

Aceste "drepturi înăpreiină' conslitueseii statii-: 
” „quo legalii.: Aşa. dar, delegaţii - 'comniunitâțilorii 
-gregesci,. au întreprinsă” să contestege acestii sta-. 
tâ-quo legală: acumii: cu' occasiunea : condițiuni: " 

: loră emisse “pentru 'adjudicaţiunea: moșiilor, şi. 
-* dcesta chiăt în ajunul dillei : „Când cestiunea de 

fondă . trebiuiă' sâ''s6' decidă! „În “Opposiţiunea- lori. 
sistematică, călugării Greci ne. “eontestă. dreptulă - de' controlii asupra, tăerilorii ide păduri, ine | con + 
testă: dreptuli: de % lua. lemne din aceste păduri: 

. i pentru: trebuinţele: publice, şi: dreptulii. de a ce=i 
re'ca Monastirile : să 'salariege - preoți. şi: “îuvăţiă=, uri. de” iscslă, ; potrivită cu întinderea: “venituriloră fiă-câria..; ata a, 

SE mergi ;encă: pâna nie contesta dreptul ce ce 

* 

c
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! avemii de a cere: câ: “arendarei acestorii moşii sâ E 
se facă în :aintea - auttoritâței,.: subt: pretesti câ. : - 

„până acumii adjudicaţiunile: s'a făcutii în încăpe- 
rile „Monastiriloră ; . dar : se: fereseii- forte, tare a 

“spune totii -uă'dată câ chiar atunci. adjudicaţiu- 
nile 'se făcgi în: pesența :Ministrolui :- “Culteloră;; 

:. Și câ. daca Sati operatii: “în - încăperile * Monasti-: 
rilorii, - acesta. este: numai 'effectulii unei . toleranţe. 

volantariă: şi allă “unei condescendinți pe care că- 
lugării « o datorâseă: *eligidaselorti + Estre + senti- 
mente, :. ÎI RP DIA DI Dire Me a Ia ! 

- Ele adevărati “că în: epoca. acesta” arendi=. 
oa: moşiiloră: Mitropoliei şi alle “Episcopiloră se. 

RE facea în * aintea: Mitropolitului Şi a: 'Episcopilorii Ma 
și - în presenţa . Ministrului ;. “Cultelor; “era dar 
naturală! ca: să “fiă “aceeaşi:  dsferenţă, pentru de- 
legaţii. communităţiloriii :reliși6sse străine. : As _ i 

„tătgi, s'a 'schimbată: "ussulii ;:-Mitropolia:: a. încâtatit - 
„de :a' nai fi ocultă de: 'adjudicaţiune : all: moșiilorit 
ei: de: unde: urmegă- câ delegaţii: 'eommunitâţi=: * 

"„loră “grecesci inu! “potiă:.sâ se. mar.:biicure -de'uă; 
favâre care: în: viitorii nu se: mai aceordă,, nică 
chiar Mitropolitului. țGrrei, 1 ttitaarc? 

| “Pentru guvernii; acesta: nu: este; 'de: câtă uă.. 
cestiune ! dă :: demnitate. | “Ell voesce; după us=". a 
sulă - tutulor ț6urilorii din” lume,: car: pârţile: inte-: 

-ressate sâ se: “presentese: 'întaintea: „duttorizâţei,! 
cră: nu. anttoritateă” în'aintea":lorii;- dar, după: 

„N asa i. 

cumii! rEscel- Vostră. “pote forte: lesie săi! se“: con 
Li



y 

 vingă, acâstă, affacere iea,- din, puntulă de vede-. 
„re-alli : călugăriloră | Greci, uă importanţă, cu. to-. 

tulă : altii-felu.. D'acă; ei..emiţii. acestă pretenţiune 
de a stabili astădi unii statii-quo.care, învederatii,. 

„este; coatrariii: statului-quo legali, o facii . pentru, 
„câ pretindă, i printr "acesta, ! nu numai a prejudica,, 
'dar.-chiar a decide. cestiunea de fondii.- În ade; 
vâri în dioua: cândă,.. basâridu-se pe niste pre=. 
„cedențe fictive,: călugării. 'voră., putea dice Prinei-. : 
patelori., câ, în ucea-ce privesce: modulii şi con=: 
dițiunile. de arenduire, guvernulă n'are dreptulă. | 
a lucra, în privinţa moşiiloră: Monastirilorii închi- * 
nate, cumi: lucredă pentru: acellea: alle : :Monasti- 

„riloră: ne; îichinete, în acea: di chiar, : ; cestiunca 
de; fond va fi cu: totulu;; otărită! SIRE 

+ Basându-mâ-. »pe. aceste; considorațiani, i iau. 
libertatea, a: pune -subt privirea Escel-Vostre tre- 
„ducţiunea : coridiţiuniloriă: (cahier': des, charges) .re-; 

“ lative la aceste moşii. işi! redigeate, de câtre Mi- 
nisteriulii., Cultelorii, : şi uă; nctă. verbală - ce.. am 
„dată. dcosscbitelorii consulate: alle. Puterilori ga-' 
„ante, . drepti; răspunsi la: uă ptotestaţiune, a de=. 
legaţilorii Monastiriloră. grecesti; <>: ir 

: Escel-V6stră wa; gâssi în, „aceste documeniă, 
 îneredinţiarea. câ;noi; amii lucrati în limitele drep- 
- turiloriă. de ;cari ;se bucură; Principatele, în: virtu- 
"tea; legilorii în. vigore;:şi câ prin urmare, cerendi» 
întreținerea. de: scolii; salariuli'-;preoțilorii etc; 
„ne amă, inut i în; -mărginile; statului “quo legali ;— 

3



pi 685 

“Noi: 'suintemii: "dar “forte “departe ds: a urma: ves | 
semplulă: Monastirilcrii „grecesc, şi a vai ca le, 
să a :projudieâmi cestiunea!!: .! vi Ie 

! Agtă-felă'suntii+ « celle doi conflicte de cari se. 
| preoecupă astădi guvernuli romănesciă. şi Opiniunea 
"publică 4 conflicte a câroră: importanţă 'lassă de- 
parte; în  urmă-le!: tâte .cestiunile - n6stre. politice 
fârăescepţiune; chiar: şi. pe aceea a'Uhirei! 'La. 

| estrâmitate, Prinpipatele; potii: âncă, : prospera fâ- 
răica: Unirea să; fiă îndeplinită; prudenţa' şi fer- . 

„mitatea ! Pringiului, 'miersulii în aceordă: allii Mi 
-- nisterielori şit--allii .. Cumerilorii, și patriotismulă   naţiunei; potă,. până la: Sre-care “puntă,'s să com- 

_pensese;: prin! înţellegeiie, "unirea. morală, şi “lipsa 
unitâței administrative : şi materială; 3 dar. cumil se 
pote. înțellege- ca:uniă.. popor să. potă: essista pe . 
unii “territoriii a cârui: a 5-ea:.parte va fi! năpă-.. 
dită: “dei! mă “auttoritate': străină, şi 'măpădită, în a- 
stizfelii "de chipă-. “câ” acestă! u .cincea *: parte -se 
va compune): de îi! cătăţime de fracțiuni“! inter- 
pusse ici şi colo, “În miţloculi pământului na= 
țională i ao ni în it Îsi pi AI 

: Sârtea Rotnanier ar'fi: într adevârii: astă-felu: 
“x Duti statii" în stată';::6e dică ti atâtea 'staturi . „câte 

| Monastir: închinate ; șI pretutindenea: Jegea:romă- |. 
nescă, "încăerâridu: -seicu escepţiunea,; şi: privilegi-, 
ul pe: cariliconstităţiunea,: seâ le! respinge; pre:: 
tutirdenta:: cetăţianulă Românii: frecându- se. de i A 
giimentilir grecii; pretutiridinea privirea”, „naţiunei
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întăritată;. isbindu-se, ca sâ dicii:aşa,. de figurile 
“inemice şi. d6 drapelul. străinu!.;.... Appelesă 
“pentra : acesta la Escel= Vostră,. despre; care ţerra- 
professeasă ună:.cultă aşa de; ardinte ; pentru li- - 
bertăţile. naţionali; despre. care. ; ț6rra-- se, mişcă: 
cu atâta! vioiciune numai la sgomotuli; unei.: vi= 

olaţiurii: comissă la - alţii. : Essistă Ore ună, po- : 
„Bor în lume. care sâ. arunce:: astii-felă -:pămân-. 

tulit patriei selle străinului,. fâră a perde: Gri-ce 
"sentiment 'de. demnitate. naţională, fâră.a abdi- 

ca: drepturile .s€lle „cei]e mai. legitime, fâră a, "şi 
attrage dispregiulă. universului „Şi allii sii: însuşi? 

:D'aca Sar, întîmpla astii-felii, . ce; idee. şi-ar 
face” &ineva. pe :viitorii de autonomia nâstră ? Un- 

“de ară mai fi legile şi - adininistraţiunea; nâstă ua= - 
' ţional&?:— Ce de; discordii neîncetate; ce de pri- . 

goniri se. vorii mai, ronasce! ce. de 'animositâţi şi 
de. Violinți, allă . cărorii-:eftectă : principalii fva.. 

“dea: iadduce,: „Cu .ori-ce,, oceasiune,  initervenirea 
unci--puteri.;care va veni .pe, „totii + -momentulii. să 

„ne. dictege: legi! atit ai? cot da at sro 
| „Ti attest pe sufiletulii. 4 Şi pe consciințat. mea 
că-uă 'assemenea, stare::de - hicrari nu -se va: pri- 

„mi. de: câtre România: attest. : că acâsta„va.. fi - 
„preludiulu, „unorărjalnice “catastrofe; Că înainte 
„de a: se. suppune, acestei învasiuni, România. în- 
tregă. S'ară: întări în .estremiţâţile.; ;celle..mai. des- 

„.» Derate, şi mal, ;bucurossii . va: “infrunta, t6te'- caz 
- „Vamitățile: imaginabilei de: câtii, sâ:primiască,.: în



  

1860, atunci! “cândă: puterile: celle. mari. ati puss: 
0 sub: garangia politică a: Europei, uă stare de 

- lucruri: pe care: a; respins'o: 'sub regimuliă - protec- 
ţiunei. străine, atunci. cândă „agenții şi - generalii: 
Russiei: domniaii: în Principate ca nisce. "adevă- 
raţi Proconisuli. —— i DE 

| | Prevădându aceste stremitâţi, şi ca să ia. 
peri țerra mea. de complicaţiunile ș şi catostrofele 

ce ari isvori: dintr însele, allergi la migloculii 
cellii mai eficace, la singura. calle de. mîntuire 

"ce ni se “presentă înaințe. și vi să mă adressesii 
câtre Escel- Vâstră ca sâ”i cerii sprijinulă şi ad- - 

| jutoruli, Savocândi :totii de uă dată': în.: pers6na 

 “Escel= :V6stre: pe. representantulii Marei Bretanii .- 
“are pretutindinea şi'itotă dauna, a “susţinulii 
drepiurile şi 'ihdependinţa.: popârelorti pe conimis- 
saruli. Britanică: din 1857 care, ai luati uă parte, 

-atâtii..de. mare :la! opera; libertâţiiorii 'nâstre; pe o- 
multi. de. statii: ilustru.: şi generossii. care, în Par: 

lamentă: şi în tâte.: ț6irile. unde. "lia. condussii 

înalta 'confienţă: a guvernului sc, 'şi a însemnati 

trecerea 'prin “energia” opiniuniloră selle - liberali, 
şi! prin' „rospeotulă s6i. pentru drepturile ș şi demni: 
tatea naţiunilor: î--- -. a 

: Importanța; cestinel; interessele” seorăte | şi 

amehințătâră: pe cari  negreşitii .că le attinge ac€- . 

'stă cestiune, "pericolele politice, luptele ne. propor=: 
ţionate . şi pustiitâre :ce' ea: pâte.. provoca, totuli . 

“în ânâ va justifica inaintea!:Escel.: V6stre, acestii 
i 

. 
,
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appellă.: ce: ţera': mea iti  adresseasă » prin' vocea 
mea, :şi. România . recunnoscătbre..va -uni în acel- 
lași: suveniri, bine-facerile trecute cu celle viit6re. 

„ini VE rogi; Bscelenţiă,: să bine-voiţi a primi 
espressiunea sentimentelor melle cellorii : mai 
distinse și a. profundei “melle consideraţiuni; — 

IDE pa IO 

  

Ea Tai ED R pie Ea m | 9 “August. 1860.. | | în E aa it 8628." 
SI CI a ce bai 

„> Prea Înălfate “Doamne! i : : ju. 
DI i BERE m Druta if „. Uua. din'cestiile cele: mai 'năţionale :și mai 
vitale -pentru Prineipatele-Unite,. este „cestia Mo= 

. nastirilorii pământene. închinate. —:; La ;intrarea 
Sa în. interimuliă Ministeriului : Cultelorii Şi-allă 

* Instrucţiunei Publice, subt scrissulii ai” găssili 
lucrări. în'aintate 'de câtre, Ministeriulă trecut pen- 
tru. a-șe. hoțări. acesta; cestie: prin callea unei Co- 
Disii  micste. „Subt .scrissulu; nu: S'aii. socotitii au- - 

torisutii :de a preface direcția, dată „acestei cestii. 
“întru: câtii ea nu ar. jigni. drepturile şi interesse- 

stu: ÎntPastă “vrem 
“Bai îmțăciăşatii, la „ordenulii ; gillei: în, Moldova şi 

le ţerrei, şi dar, în. înţelegere :;.ca : Ministeriulă - - 
din" Bucuresci, ati procedatii -la formarea; citatei ' 
'Comisii,- Gnsa cu: anume; și: mărginite. atribuţii. 

e; pe.lângă cestia'.:de;: fonâii 

împossesuirea . moșşiilorii Monastirilori închinate. Igumenii. aceştorii -Monastiri aii comunicatii... Mi- 

( 

.
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misteriulut condiţiile cu. care ci .voescii: a se' îm- 

possessuli: aceste. moşii. --— Aceste condiţii erati în- - 
“toemai'cu acelle făcute: în ânnul! 1853; 'adecăîn, 

tim pulii: ocupaţiei străine, şi: într unui modă cu to-. E 

„tul 'necoripatibilii cu drepturile ş şi legile: ţerrei. —— 
-Subt serissulii 'n'a: putută adopta: aceste : condiţii, - 

“şi povăţuinduse 'de' dreptulă ce 'aii avută pururea. | 
Principatele- Unite! de'a assimila Monastirile în- 
'chinate cu Monastirele ne închinate, doveditii acesti 

dritii prin sute de'acte' alle: Doniniloră şi corpa- 
rilori legiuitoare atâti: în! ainte,: câti . şi. în epoca 

Regulamentulă : Organici, subt'scrissuli a modi-" - 

- ficatii acele condiţii întruni: -chipă' "identici :cu - 
- „condiţiile cu cari s'ai-împossessintii în: annulă a- 

- cesta mai multe moşii “a le Monastirilori pamân- 

“tenc :ne închinate. —— Igumesii” Greci.aă protes- 
| “tată contra . acestorii modificaţi cerândii: păstra- - 
ea” statului-quo, adecă . condiţiile: din :aunulă 
1854; cândii, guvernul nu. putea: şi nici pte cu- 

| n6stealti. statu-quo, de câtă statulii- -quo legali, ade- 

că acella. întemecatit pe legile în vigore . alle ţâr- : 
„re, care precumii!' am avutii - ondre 4 'arrâtta “mai . - 

„Susă- Înălţimei “Vâstre, .aii avuti pururea dreptulii - 

“de a assimila ambile categorii de Monastiri, pămăn- 
tene închinate şi'ne închinate. Aceste proteste Îguni- - 
'eniile aii dată şi guvernului şi repiresentunţiloră pu 
"terilori: garante: de. aicea și dir; Constânitinopole. 

Subt serissulu după datorie a intimpinatii 

“la: obiecțiile 'și' reclamaţiile :păzinielâvă Greci. pre- -
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“cumii Înălţimea Vâstră 'se pote: încredinţia ; din 
allăturatele, aice. acte. Într'astă vreme însă, agen- 
-tulă nostru din Constantinopole ne: aii făcută :cun- 

- noscutii: ca opinia mai. multoriă. representanţi .ai 
” £ ” o. - - a ” o puterilorii /garante, :bine. voitâre- noi, . era :că''ar 

fa ingreuna, soluţia cestiei, de fondi, complicân- 
duo prin :unii conflict cu. totuli incidentalii şi 
trecătorii, adecă-:acellă iscati : prin, întrebarea : 
Cum urmeadă-a-fi condiţiile. împossesuirei-moşii- 

"loră: acestorii:;Monastiri în 'anulii acesta. ?, 
Sa Pe lângă -ac6sta -apoi şi corpurile legiuitâre 
intervenindii. în..ceshă,. ati. protestatii : în -favârea 

„me prescriptibileloră | drepturi “alle. Pprincipate- 
Iorii-Unite, drepturi cari sântă, ca cestia Monas-  tiriloră, închinate. și: a 'averilorii lori, trebue să; 
se hotărască, de câtre 'Pârră îndeplina nâstră au- 
tonomice recunoscută, de Convenţie din 7/, .Au- 
gust 1858. In “faşia” acestori înipregiurâri; : subt 
scrisului ascultândii şi opinia cellepilorii sâi. din 
“Ministeri, socâte ca acumii.nu se mai pâte attin- . ge de incidentele ce. da 'însuși fonduli „cestieă. . —— Trebue' ca Monastirele închinate să fiăin mijlo- „eulii Principatelorii-Unite, un statii în statii, sati trebue ca elle şi averile lori,' să, se. prizâscă ca „avere naţionalt? Eată, ce interess€gă "Pra ; cată 

„ce: este datoria Guvernului de a deslega câtii mai “Curândii în simțiulu cellă. mai. legali. şi cellii mai naţionali. —. E Ra 
-  “ Concentrândii. dar tâtă.. energia noastră, &u- 

*
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i vernii Cameră; iși; naţiă,!- «pentru câ: acâstă!.cestie,”; 
„care se prelungesce de atâtanvreme,să "vie câtiă.. 
mal, curândii :la;:soluţia ei, Consiliulă, Ministriloră 
Înălțimel „iN 6stre, a socotitii că până. atunci. Su: 
vernulii, trebue, „Qi Dune: totă. «stăruiaţa spre: aude: 
„pârta ori. ce conflictii, „orice amestecii care ar'pu=: 
„tea ingrenca sai; comprometa suocesnlii. 'staruin-.,, 
țiejorii. Selle; —iii uit i levate bot Pio i 

- Aşia: dar. 5 Sail: iopinată căra: merge; înainte; 
cu i dare ea in possessiă, ai moșiilorii Manastireloră în- 
chinate, în ne..fiinţia şi:,cu t6tă,protestaţia igu-i 
meniloriă lorii,: arii î ans: espune la: complicaţii 
dinafară: e cari * “arii, “putea să înriurese. întruni 
chipii jignitoră şi. asupra fondului câstiei: că, din 

„contra a reveni la coiidiţiile” din “anul 1854 ari | 
fi aprejudica. 'Iuerârile în favorea teorielori, coră- 
munităilorii, docurilorii. de, ads Și pa lega: in Encă 

“dai : E 

pe cinci ani "braţele guvernului — 
D. 

Sail adoptatii dar. uni termini de mijlocii 
care. nu prejuidecă nimică şi Care lassă Suver= 
niulii î0tă latitudinea pe viiloră. “Acestă cobina: ! 
paţie «este ca; contractele “actuale: de - possessiă 
să. sc; „menţie., âncă' pen Aună; „anăiadecă până la 
23. „April. 1862 şi:a,.nume. câtră  possessorii : de. 
astă- di. = mi, îi viizh- ji io illa Die 

i În “acesti timpii guvernulă, Înălțimet Vatre,, 
libeiii, de. complicaţii, Si conflicte, de iforme;:, se; 
va: afla în' tă patinția dea :hoiări: însuşi -fon=: 

  

“ih wla 9 Boo pisica alis ui au olita 
i 

0 6aţ 

,
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dul : cestic. în chipulă - celă mai: legal" şi” miar 
naţionali adecă, Ia.noi şi. de cătra! oii, se 

0 Aducâindii acestă ' la cunoscinţia, + Înălţizăer 
-Vâsire, :subt scrissulii vă 'r6gă ca“să bine”! voiţ! 
ali. auttorisa “dei a“ vesti: atâtiă : igumenilorit câtă” 
şi publicului: mâsura adoptată: taar usii, : adecă: 
prelungirea până:la 23. : April. -1862 a :contrae= 
teorii actuale; de -possesstă - a moşiilorii Monastire- 
lori închinate : 'şi anume câtre possessorii de astă-Qi, 

„sai Suit: eu celă; mat.drofandii respecti; Prea 
în sat țiate Dâmne all Măriei Vâstre, . -: ru... 

Îi i, IL ED "Prea „Plecatii şi prea suppussii : servitorii. ! 
ani ema „(ăsc.) Cogălnicenu.. PE 

Se, încuviințesă a Pa . PR i 
„. (iseăl.) Alesd Ti. i - 

[NR 

are 
3 

N ÎN) , 

iti ti. i pi i 

  

i Tia Rică , ... 

iezii [E i 

icliii SI: tin iza) “ag aia i 

  

“pu m j st pi tie ii Proceti pentru delegare ca estici, Monastir, i, 
inchinate ” 

  

lar aeu- ta ger o dit ls 
Ea osiatrereştinomut “în Oentii: i marteui s6măi 'cestia. *Sântului Mormântii, totă dăuria ai fostii obiectulii -cellii mai delicată allă politică: ii europene . ni: Orientă:r i" Răsb6ele''ds 200 :annila)le Cruciaţilori “pentr HLiocutile: i: Sântejoprevestiaiiii T&sb6els; de; 150 nn: alle Riisăiei, cu “Turei: ar Şi” în "unele Şi în altele resuna acellă echo ani faz
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Asgia:: 

Tangei ingcedoiiică : ir Contra! Grăcilorii- păritru d 
„părarea, şi “protsgiarâai proprietăţilori. “Delfiloră, i 
„pentru ca Pitia'să: “Blipissească. - Nu trebuiă-a mai 
aiinti! câ! “Aesșăadru după: testa! cuiceresțe: “şi, 

pie î - 9) si a. îi e zane : 

Ni ti: vădubii “Chiar” subt” dehii” nostrii, în 
„chiar incepurulă, ve acului sili "19: lea! că“ Napo 
edi cell” măte, testatornicindu templătilc: răstur- 
nate: în! Apussă:" ellă!: sibi: aângării “Pitiei er Seine 

„ cueckesce Europa; şi dată, ce: “acei agutii! în 
cepă a 'sâ“retragej!! eră! merge în essiliă. iz cit 
Ne Când: stindardele' “lui Stefan, celli mâreşi 
ale: lui! Mihai: Vitegulu! ficură” a 'iroşi: inahosiie: | 

Sare tismulii diniăintea' Romaii iei: “nu: "primi die: aceşti 
" mari eroi” chiar de: la: Papă; titlurile de apărătorii 
| erescinistuului 2: Tată cuvintele co se“ “prâschimyal 
în 'aceilu “timpii între siiverânii::- “Polonici şi“ îi 
Rusiei, asupra! “poliicei : ce trebuia € ei a urma vis- i 
"asi! “câtre” România':-"Țeia! li: “Siefăn Qisse s0- 

- Lălat "Poloniei! “câtre: “"Paruiăi ' Mosovei“ Totu ăllă 
III-lea; &steuă îngrădive” G iutuloră a. loră uâstrei 
Maică “Sultaniită: d 'va 'suppună:dă fi “de” primăjăiă 
și pentru noi şi pentru voi. RL 2 

Și astă. di toți puternicii Europei aii giurată: 
a garanta. essi tenţa imperiului Ottomanii, numai 

pentru ca nu cumi-va Pitia să. filipisscacă în fa- 
“votulă! 'pakticulariii iallii ;ver-unuia -dini'er, "ci'pen- 
tru) a-ise împărtăşi vu: toţii: de?aceliit -mMisi6riossiă: 

- -auigurii? Istotiai. „misiilorii, ce tîntreținii”? statarile * 4 „Staturi
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protestanței şi: ontodoese înPa alestina, este în destu- 
&: „dovadă Ja „acdsta,,, Căci întru „adevârii,, fisiculii. 

1 psihicul „Orientului, „Suntii .. așa. de, strânsti. 
legate casşi. sufletulii cu trapulii; şi precumii: Dom- 

 azulă Dardanelilorii. 'pâte deveni Domnulii lumei 
| materiale, de; : assemenea;: domnuli.. ervesaliauli 
pote. deveni, Domnulii lumei, „moralg!.. 

[:i Providența, pe. nesimţite, dâdu în. mâna Ro 
mâniloră acestă. ;amanetiă, mepregiuită, „despre care. 
tote, „sfaturile, crescine „Encă: se xivalideadă între! 
sine, şi: careie,. de' vorii sti Românir ase folossi, 
ellă: îi „va ; ; recompensa,; atât de. sângele ce 'ati 
vărsații, mă; „dinidră,. pentru: apărarea, crescinătâţii, 
precâtă, şi de: sudorile. dorii, ce se Varsă, şi: până, 
astădi, în, “Orientii. pentru, sprijinirea + „eresoinismu- 
Ii. „Dea, Dumnedeii. numai ca. „Românii . să scie: 
acumi a. iconomissi. „aceca-ce „aii ;căscigată. stră;. 
moșii lori, „Prin; pisce misteriosse Și nepromedi- - 
tate sacrifice. „Spre luminarea, dar. a acestei mis-. 
teri6sse „cestiţ., dela care „atirnă, v 
niei, se sacrifică, acesti micii „proectii, care, „este fragtulii «unorii, îndelungate. şi ostenieiosse cal 
'culâri, 

  

a ea .. 
pi "ia îi Îi ore a poa d 
Terra Ratoi ro). i; sis ga Taz în Pasare 
mă a „pat E : ba: pic in aid ti pe te 

pri Au 

  

ticolari,izişt ai: origiriea;: loriă.: în i pruneia. loril,; Uă. mână mevăgută „aruncă pe prajjei într? uă carieră, 

+ 

viitorulă, Roma=, 

'“«/Soartelo; ipopâreloră, ca: și a “Gmenilorti ipar-; 

N



    

045 

delaricare'- en: în Sviista bărnăteseăi nu se iniat 
. pote! abate: fâră de! dania, sea. Uă; mână “neve. - 

dută mişcă: pe 'popâr&'în': prineia 'lorii câtre.nis- 
ce fapte nepremeditate,: din casă! &ncă 'şi prin cară 
se, ascernii temeliile” fiitârei lori : “măriri, "Istoria 

„este: martură: Nu: 6re aceeași! mână nevădută, a 
împinsti “pe: Roniâui! 'în“'tinereția' l0riă, a şi sa- 
crifica'a patră: paite din "teiritoiiulu : lori 'în' 'fo= 

" lossulii crescinătâţey Orientului? Temeliile”: “deci 

suntii pusse, callea esto . ascernută! şi: pregătită, 

de Strămoșii noştrii; a merge: “deci şi: a lucra pe. 

basele „politicei tradiţională: pe carea oa con- 
sânţitii vâcuri': întregi, '“'însemnâdăi a: idi pe te-. 
melii: neclintite: Tâtă “întreprinderea” contrariă a: 

cestei: idei va.fi'nă 'didire! pe. hissipil-”: pai 

 Aiceai de! uă; "dată; se' parc â'se ivi mă op=: 
posiţiă. care “dice: Românii” ai mai ăntGiii: nevo= - 

„iă doa se. consolida dili: întru! şi prin“ uimaăre, a 

se occupă € ei: acurăti: cui inAuința: lori” din: afară 

nu ar fi timpulii! cuvenită. La. acestă, se: 'răspiui- 

de, că, Jai tote” iiaţiile; prosperitâtea “din “'întiu - ? 

totii- atină” at! attirnată - de! 'piosperitatea” di” a 

fară, i"Ce alta” 'suntii aliaţiile;! trattaturile de « Gom= 

mereii, relaţiile” diplomatice,” stânţiile” dăritime de - 
prin “felurite continente îi "insile,, peredri ! cit ui 

“di le ăi! până: şi “uielel “din “staturile:: 'calle' mai 

mici alle Buropei căscig gate și păstrate” până. şi 
ai „ei cu vărsare" de” sânge. cae | 

"Românii! 'aii Dărdanelele' iiorăle“ ae 'Oiieni- 
- La
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„tului în: mâna, „ori +: 4 lăssate, în. clironâraiă de: la 

- străbuni, şi. fi-voră, ei, 6re, astă-di atâtii de, scurți 

la : vedere dea osti, „m&cariă. „unuli din gu: ră a- 
„celle perdătore cuvinte,; că. că .nu iati trebuinţă de 
influenţă, dinafară? Sâ. li se dea: âre numai, bani? 
Şi pentru'ce? P6te spre,;a. ridica în midloculii 

"Romăniei. unii: noii -turnă all luă Babel. Vori 
putea. ei .6re forma în câstele . “Europei, mă, nout 
"Chină, atuncea cândă: nu ai, nică. didurile ei, nici 
sutele „ei de millidue ?. ru i 

„Pe. câtă naționalitatea. ndtră. tecbuiă a ne 
lega. câtre rassa, la atiă, de:: Apussii, . pentru - Gare 

„se ceri, nisce. intime, „relaţii, pe. atâta : . geografi 
„câsca, Şi politicâsca, nâstră. ;posiţiă. ne ; „silezeii.. de 
a: înjellegre, că noi. nu Vomi. putea. nică. uă: dini- 
6ră a-avea nită viitori. de. câtii; acellă- -ce;: "Ii vor 
avea. şi, pop6rele crescine din. Orienti. Garau- 

„_tarea integritâței imperiului Ottomanii, şi cunnâs: 
"cerea Romiănici ca parte integruntă a acestui îm- 

„2 petitizi. îndestulă pâte' dovedi. “întenţia . marelori 
"puteri spre, a; ne'lega sârtea, cu viitorulă cresci- - 

- nismului „din. Orientă,. :Brecuruii. calculile, -posiţi- 
„iloră geografice: totii- anna decidesă, sârtele lup-. 
 telorii:: înarmate, de. asseminea, acelle- caleule de- 
cidesă Şi. s6rtele, politice alle popârelori, Uă Ro: 
măniă, isolaţă + nu ar fii altă. de cât ună, nouă Cra- COViĂ. ii SE 

Mai cit Sita iei ) | Dari, intru adevâră | noi. -Suntemii . legaţi ca Orientală, «cellă . putredii ş „Şi. “care toti, „patrejesce.
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Spre: a for molipsirea „de- saiitrece, pila :n0i;noi . 
trebuiă a vindeca, *Culă în: isvorulă, S6U. :Nol -tre- 
buiă a conlucra spre: stirpireaarGului- în: isvorulă 
lui. daca. voimii câ: „acestii isvorii :să- nu':se. pre- 
fară, într „unii -şioiii cotrupitorii..:: Buropa. totii. u- 
cesta yoesce. cândii- dice.:că | Orientului - treluiă “să 
se civilisese, Dar civilisare fâră “moralizarei.un. 
e pote... Însă „civilisarea,, Orientului: 'stă în civi- 
lisarea,. creşcinismului. in Acesti. crescinismii : unsă. 
stă aslă- Ji în mânele Românilorii;:pentiru: câ, du 

„deiulă mișcătoriă a ori Şi cârei lucrâri, adică ba- 
niă, sunt în mânele “Rorâniloii.. Sâ ţinemii deci 

"bine în mână acestă ănteii mişcătoriii, să ținemii, | 
deci bine în: mână: hâţurile'i ce! ni le:aii “data stră- 
bunii îoştrii ; s sâ păstrâmii' bine uă 'eieditate; c ca: 

„rea'și, după” dreptulti “firesc: Şi: “după dreptulii di- 
_- viniime 'auttorisesă'! a! fi” ejitroţii şi pioteetorii l0- 
. “curiloră 'sânie din. Orientii;. sâ nu: 'Scăpâniii “din - 

mână'aceste! Dărdanele “imorale, şi atuncea votul 
Romănici! îi „Orient va fi: adeătaii zolă, şi” “ja 
casti: de-oră! şi! ce:  vicisitudini ce! ar putea urma 
în: “Turcia, precnmii de essemțlu uă' 'confederaţiă, 

“târă de” carea! ni se pote - deslegă cestiă, Orien: 
tului, Românii. vVorii “preponderca' între 'oclle; 'alte 
maţionalități- :. Merorabilile și profetieăle: cavinte - 
aile Ii "Stefan cellii marc 'suntii de! agiunsii:ăne 

see ni "convinge. câ''s6itele. Româniloii” Suntii legate. CU. 
a:'Turcităi: :-Atunea: Gia Qissu ct “cu "Uiigaria” 

pana nu stă” bine''a'sc: “allizib” astă: di ări! E gliocy: că cu 

7



648... ae Da 
“Austria; itinca elit: an tesphistialliaţia, "Poloniei, 
astă. di ar. respinge: pe ia NRussici: câci este: “unii 
proverbii., vechiii rcare: „ice: câ: cu'celli mai tal: 
Te. sâ :nu' te „ntovărăşescă;.. Sâ. căntâmii: dar al- 
liaţia: „celloriitisseinenca : inoă nienoretiţi..! "Acestă 

S'auşi! făcută: print diinuiril străbuniloră la Lo: 
caile, Sânte. ti Spirii ptr go 

ri Noii.tmu sâvemi .:de- câtă o: coisolida pe 
. nisce basă: resonabile; „trainice! şi: "fructâsșe pen= 
tru ambele pârti: interese sătezini i inte 

tea, a 

    
21 3 - „aia "4 n, i , . 7 - . ii it Ia 

“De “aceste; fuadamente: SĂ, Aeschidemii, deba- taţii, n&stre, Şi. deci: Di Ep 
i sd. „Conşidierându, „că. 'după adeverirea istorie începtulii, civilisârei: Şi--allă:; mârirei tuturoriă sta- . turilorii., ;erescine; de. aștă- (li datâsă de la reforma şi îmbunătățirea bisericei Şi, a, clerului oră, fă catolici, fă, protestanți, fiă ortodocşi; apoi: şi Ro-. Mânii ari „trebui „a. „Se:conținge. și a: face", > după “cumii, A făcută, Şi, noulii. „rigatii 'allii Grecei. de as- di, adică, a, pung, biscrica; ca; piatra, cca :din unghiul „didireă, „Loziă, socială, icâci ce .folossă p6- îe.„aduce, chiar. „eeă : „In2i :mare; înflorire, „a artelorii 2,Commreiului, și-a; ;Proprietâţiloră, „materiale alle Iepujtoriloiii, fără avea: ei. proprietate. morale. Însă „pentru, ca ortodocsa.. „lori biserică. să, fiă initdoțeri biserioă, adipă: „scdla, moralului pu-
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„blici,'6ră, nu” scâla! cotnipţiei. publice, ei. trebu- 
„dă ca! din veniturile: Locurilorii Sânte: din Prinei- 
patele-Unite,: “cu :Ş6sse-geci mil gâlbeni să! fun: 

- dese două. Acadeniii de: 'Teologiă 1); unai în “laşi 
"şi alta în: “Bucuresci,i: icâte: cu' unii internati: câte. 
„de 1800; clerici: în: fiă-care;. şi în cari: să se:pâtă 
„educa tineri "nu numai: Români: ci“ şi: din t6=: 
te naţiile: crescine: din. ' Orientă; Și aşa. m sudorile: 

- Românilorii să: fie: întrebuințate nu spre: “corrup- - 
ţia Orientului, ci “spre: 'civilisaţia lui, lucru ..care | 
"Var. iapplauda + Şi: însuși Europa: "Prin 'acâsta Ro- 

„mănia' ar avea şi uă biserică * naţională''şi unii - 
cleri naţionali şi “agenți : morali "la Locurile. Sân- 
tele, carii arii: pregăti: “Bitârea înfrățire a cresci- 
niloriă. spre, a putea ':tace adevtrata- raniire ! tare, . 

traidică şi :mare,. câci! “pentru'" naţionala. Uaire 
Română, de, ast între: trei mari monarchii, s'ar 
putea: dice--f tă greşi: proverbulii . vechii: : Și Unus 

„nulust..; ŞI Da a piane aa 

„Uhdei unul pui putere, laiueroi și. la: dureret. ” 
::2.+ Din totalulărtutulori xeniturilo; Locuri= 

loci Sânte. fără ossibire: sâi sedea uă summă de 
trei- I-geci: mil galbeni 'pentri:ţinrea. unei „Acade=.- 

de. "Leologiă.:î;. - erusâlică,i în: carea”! sâ'.'se 
| predea şi tote: limbile pâțiiloră! .ortodoese din :0- 
- rienții, şi să fie: internați” :300; “elirici: 'diu: tâtena- 

șionalităţilo e: ortodpose în: de.uă; potrivăiis namăriă 
7. 

din fiă- -care.: 4 tut pp st „ii i pr 

  

Ai: uă: 'universitate în? Focşani 'u tate facultăţile.”



N 

650 Ei i | Să A 
„- 

„nitori şi'de.câtre particulări, din diua danuirei:loriă 
- “se prefacii în proprietate publică, naţională şi religi- 

6să, decare nici ună particolariă nu pote disposa măi 
multi, şi cu atâtamai pugini uă personă rcligi6ssă, 
căria după. chiar canânele 'bisericesci, îi este -0= 
pritii -subt afurissaniă.'a'şi . împropria Ver-uă .avâ- 
re :hărădită bisericei;: considerândi câ sub numt- 

„e: de biserică nu: se înţellegii diduirile de:piatră; 
„“ci publiculă crescinii, prin urmare acestii publici 
"crescinii este adevăratuli. proprietarii;  conside= 

* “vândă câ bațiile cândă afierossescii. ceva: în ..fo- ÎN 
. - - . a a , lossulii. religiei, nici .cumii: nu. se espropriadă;: în. 

„ înțellessulă absolut, fiindit că şi păstredă drituli fi- - 
”_Tescii şi divinui de ctitori: şi-dănuitori, cari aă dri- 

tulă firescii de a inspecta întrebuinţarea acellei aâc- 
rOSSiri;, considerândii câ după legile ţârrei, străinii 

„“ nici uă dată .nu-s'aii putut: împroprietări în Ro- 
„„Măvia, :prin urmare. nici..clerulii: de Răssăritii nici uă dată :s'a putută: nici. se “pâte. socoti:. câ. pio-— prietarit :absoluti,. allii fonduri!ori afierossite : în folossulă: commiunii alu biserici: ortodouse; prin urmare deci tote. fondurile Monastirilorii pămă&n= „._tene închinate! trebujă.a: se socoti :ca uă propri=: :elate . naţională ymenită de a: se întrebuința în fo= lossulii bisericei Răssăritului după .uă dreptă pro- | porţiă, Deci şi „adininistrarea; acelloriă fonduri tre- - 

| ih 8. -Considerândil.;câ în ; tâte țârrile,: la: tote . 
naţiile şi'în. tote. religiile, dănuirile ce s'aii făcutii. 
îu folossulii. bisericel si allă-religiei de câtre-Dom: !
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„buiă: a, se face. de: câtre. naţiă. cutrîmpreină. ; lu 
"crarea representanţilori:, bisericei ; de: mRăssărită. 
Dreptii: care: în + Ministeriulii Cultelorii să sefor= 
mese. ună . ossebitii. comiteti;:miestii parte din 
digeni parte, «din răssăritiani:— tezei 
aia 4: Considerândii |, câ. Romănia „este „fire saca: 

epitrgă. şi prolectâre 'a.. bisericei. Orientului, apoi - | 
totii. prissossulii: venițărilorii ; ce va trece: peste 
şesse-deci măi, galbeni; ce se vorii întrebuința pen- 
tru: ţinerea acelloră; două: „Academii mai :susti nu- - 
mite, să se. trămittă în cancellariele- representan= 

- țilori Principateloră- Unite, ca- de” acold,' după a-: 
nalogia afierossirilori : făcute Jaj;:fiă-care Lotii- 
Sântă să se trămittă Summa: cuvenită, ȘI. acei 

zepresentanţi să, iispecteglo: daca. să îutrebuințesă 
acel bani :spre luminarea-crescinătâţei.-;. »;: pc 
uiss:5.. Considerândi” câ între; clerul Româniet 
și “acel din, 'Orientii, pentru a..:se „întări - misce 

“Teggătiuri: mai intime, spre: reciproculii foloșsii,reste 
de. cea mai: neînlâturată: vecessitate de a::se-ţine 

„două. succursele românei :una. în. Palestina: şi alta 

“în :S-t Munte ci ospițiuri: pentru”, pelegrinii! „din” 
- Romănia” şi din: Macedoiia,. prin .:care,. legâturile 
înfrățire” Sar face. şi: mai: fari' şi; mai frucinâsse 

"pentru viitor : apoi: pentru sucouisala. română din 

„ S-t -Munte''sâ se. dea.: din . ahalogiă.: „venituriloră 

titurorii Monastiriloriă - de acolo; două. niiă: galbeni 

pe anni; și. pentru, acea din ; Palestina :de . asse- 
- menea două mii din veniturile” S-t -Mormântii, A:



„ceste' siiccurs ale: săi fă sul ” inspecția : represan: 
fanţiloră Români» din. Qonistântiniopole;-- ia 

::6, Peniru'r âpitingerea'! âră 'greutâţi la” 'asse- 
menea Uhire : mare: Şi. religi&ssă, 'fâră de care u- 

" nirea naţională Şi politică ăra î îndelungă itimpuă 
„Cântată, fâră Yev-unti! resultatii: trăinică şi neelin- 
titi: de: 'vicisudinilei wiitoruluț; chipulii cet - mai 
nemeritiă: ar fica aicea'ilai noi. sâ: se. deslege” a 
cestă; icestiă târă: a se lăssa. motiv de'a 'setra- 

"ge: la; critica : puterilor: granite, "căci - după dica- 
la vechii: sto ri ate i ui 

:, Cellii-ce "mpurte parica:"şi face, e iii | 
ii su Dai însfiişită dacă iver:una. din: părţile în- 
tecessanite! nu:s'ar mulțumi” cu acestii calcul com- 

„ binatit:eu" reciprocii: "folossii-! 'şiiar'appela,.- da in- 
texvenirea. puteriloră: garante, totuşi: se: 'nădăjdu . 
esce.' câ! findamuntele. - 'ascernute.! suntii: aşeglate 
pe 'nisce'. base: aşa de! neclintite “alle. 'cestiei - O- 
rientului în. câtii.: marile puteri nu ară putea des-, 
brăca pe Români: de: dritulă- “controlului: şi -allu „. iaspecţiei; 'asupra: Locurilorii: “Sântei:: m mai: vîrtossii 
cândii -ielle;. adinci 'suntă . pătrunse: ş i convinse 
despre, necessitatea unui: :assemenea: controtă, care ar: stavili corrupția: erescinătâţei; mai issa considerândii; și accea! câ: nici. una. din: elle, .: -putere, ,mare,; nu“pâte directi! interveni :spre'a dă Mă: rouă: impulsiă - civilisârei: Orientului; lucru: ce prin. autulă .: Şi: mânai'Românilorii s'a putea aj- junge . fâră Yre:uă frică: iri: 30 a IESI



  

m
b
 

i o 658 

for 2» Acestea! suntit singure, fundamente pe. cari: 
Românii”'şi,-arii; putea, didi viitorulă „lord; pe nis-: 

„ ce temelii 'trainice-: Şi. necliutite; i câci prin asse=: 
menea;. „chipii,;: cunnoscuți, fiindii cer-ide epitropi fi- 

- resci::ai, „crescinătâței,. atuncea. teritoriul lori nu. 
ar. mai,;putea/rințra, în combinaţiile diplomaților; i 
de. arseida, , despăgubire, cutârnia .:sait. cutâruia;, 
ca npi.cum- va, ;ăcellti;: cutare, Săi» cutare (să. pună: 
mâna şi.pe. epitropia! :bisericei . Rossăritulul „7, pe, 
Dardanelile. imorale, alle; Orientului;;,: Tg er Piu 

„Acestea, sunță;;toții uă,: dată şi singurilă mid 
Luc, prin „cari biserica... :Răssăritului,:. pe.. “de: uă, 
parte ca: uă.. ;majcă;) ar. ciyilisa uaţiile: crescine: 

- din; „Orientăi,.. iar pe,le „altă: parte sar. putea pune; că Ț 
, întruă, posiţiă,, de; apărare; moral& „despre presei 

tismulă, cei Sapă: temeliile, dup zepruaii 
Prin, urmare. folossulă sarafi reciproţi. zi -, 

si ata tf crebtoli ni jr «să 1560 ; îi 

- . . . "N DEI Dag DT 0 it Fa ie ie e DD of 
îi? ; ” r pct, APEI Pi ep pre DI ȘI „OT di te n RR ai ți ia 

a Gâţ -va din, “igumenii - Monastiriloră, închina- 3 
te: la. Stele, Locgr însărcinaţi, de; „câtre ascom=: 

'unile ce Suntăi a. se deschide Ia. Bucuresci,i spre: 
"a 'ajjunge slap: soluțiunea.1, conflictului: ; esăistinte 

“ între;: “guvernnlit,  Principatelori-Unite și Sânte- 
le. „Locuri, «în ;privinţa, averiloră,; Monaștirilorii, în=; 
chinate, at; “adresati Ij conşilieloră. Puterilor i: ga=:: 

, 'rante, uă, protestaţiune,cireulariă ; contra, măsori., | - 

* 

. 7
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loră: illegăle: şi violente: cet:guvernulii”:' Moldovei 

„ ar-fi Tuatii: în privinţa drepturilori acestori: Mo=- 
nastiri şiia administraţiunei. 'averilorii :l6rii::i 
„i i Acăstă “prOtestațiune.” circulariă-i'înfăgișcagă. 

„ starea' lucrurilor! subt: unii aspectii cu 'totuliă ne: 
cSsaclii:: pretind! adică: ca guvernul actuală! ar” 
fi attacatii statu-quo- allii possessiurei şi alti drep-. 
turilorii' :de “câri! se” bucură; igumenii: în-'Moldova, 
precumii și averile Monastirilori: închinate la, Sân- 
tele Locuri, șiireclamă, : cu 'unii : toni "fârte ho-. 

- tărâtăi: întroducerea!.: unui statu-duo:. fictivit ! cure, 
dacă S'ar 'primi; mar faceraltu de câtii:să pre-- 
judicei cestițiiiea, sai! ca să: dicii nat. bine ar'fi 
chiar; soluţiunea -acestei :cestiuni; în sensulă cell: 
"mai. contormiii cui! dorinţele “părinţiloră' Grâei.i: "+. - 

Enumerarea pretențiuniloriă” ridicate -de' câtre: 
acești călugări! pussă * fagiă “n fagiă 'cu faptele * 
după, cumii se. petrecii în' Moldova dela .annuliă 
1834 înedei, şi cari, prin urmare, constitueseii 

„de faptă statu quo legalii, va dovedi pucinulii fon- 
damentii: altii liicestoriii reclamaţinni, şi  îiiiacel- 
laşi 'timpit'iva:datpe fagiăi: scopului. la care "voeseiii 
-săl-ajjuigă, pe 'nisce: câr: indirecte) delegaţii 'Moci Ă 

r nasțirilorii,. i al fitze ip tetuge a ctiuay “Tată? Drațânpi ia Apei ip ti „i ilată» pretenţiunile de':cări: evorba :uiiii;; 
„iii Delegăţii-pretindiii cui puvătauli: refusă a: kici bare sua. pica: ' recunnâstel!ie:igumenii numiți::de câtre :Sântele: TU: Tildaeâtii Home ia ata ta fie i: fa Tiocuri;cde cati -iumai cu titlului de directori: pro=" 

- 
oa ag, a a e e visotii,iipe “cândă “până” acurmiij/ in dață: :după com: 

| pp N
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municățiunei că :se: făcea! din; partea . Patriarh 
lorii; guvernulii!: publica: numirea igumeniloră. Fap:r 
tulă . este; înfăcişatii. de. câtre; acești: părinți: într-: 
"unii chipă - cu .totulii-.ne: essactii :vigumenii'” suntii: 
"recunnosceuții “astă-di toti așa : prâcumii-. se urina 
cu: multi mai-'în: ainte; de: trattatuli :de: la Paris, 
şi: dovada”! despre" acesta i 6ssistă în decretele: subit. 

„Lite A, 'B,: O libertate ;în :1848;1854 şi 1860; pri-. 
VitGre, la::recunndscerea :acesioriă.: numiri tiu 

::Fostulă :: Ministru. de: Culte: D-lă. “Tiriachiu, 
este adevăratii- câ -judecâsse cuviiuciossii “a întro: 
duce “6re-cari -mâdificațiuni:: în-'aceste. decrete; dar. 

““îndată ce „acesțiă: Ministeriii. a: fostii Gecupatii de. 
D-lă Cogălniegriu,:; şi „după: înţelegerea: prealabi- 

l& ce a: avută. cu. unul: din'igumenii supt: sem-. 
nați : în..susi-dissa-- protestaţiune,: 'şi:a nume cu: 

. arhimandritulii Nil, : "Ministeriulii a .consimţitii! sâ. 
„e lat, formulele : celle: vechi, i-:iuij! îi otv 

"i Acesta se; petreeurila; 14; Maiăş- prin urmare. 
este rea voinţă.a Yeni la: 25: Maiă să accuse gu-i 
veratilii -de .ună: faptă; Lă care la 1î:sergr ăbiase' 

„ali îndrepta'ellă însuși. Mol ao ie mi pe 
"2. Aceşti” părinţii gicii aâigverniilut: "a pl: 

cntiiasicalifia Monastirile închinate; “cu*:numele | 
de: „Monastiri :Moldovenesei“i:şi aile! impune 10=.. 
bligațiuneaca.:câ: sei conforme: întru” t6te 'încmaii 
cuordiuile -] Mitropoliei» țerâi» iii: 
lui În :cen cei: privesbeizcălificațiuiica, este. ne: 

" essactii a dice câ guvernulă califică.:de'i/Monass» 

Ri.
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tiri.:Moldovenesci“ pe: iMonastirile închinate ș--:gus.: 
veraulă -nu:de. califică: nici: de ; Aloldovenesci : nici: 
de: grecesti; ellă . le: numesce , numai “cumi. suntii, 
în; realitate. „Mohastiri: alle : terrei,: închinate: la Mo- - 
nastirile, „grecesci săi --]a; Sântetc-Locuri, -..: aia 
„inAstii-felă ;dar.;. guvernulii hu. lei: dâ, nică: uă 

„altă: 'calificaţiune, de, 'Câlă .: aceea . ce este nedes- 
părțită: chiar de: onigina lori, : care: s6 urcă în ve-:. 
chimea secolilorii,;;: fiindă.astă- di. ca şi. înz:veclii2 . 
me Monialiră: andugene ;îhchinate. la. Sântele- Locuri. 

a: Sâaţii părinţi” mai -dică câ guvernulă: îi -0=- 
bligă. a se.'conforma,.în.. tâte; punturile: eu. iordi 

„nile Mitropoliei... Acestă: obligaţiune. nu: este nouă, 
ea ;dată de timpuri ;uitate,: este impussă: hiturorii: 

| igumeniloru prin cani6nele; bisericei,: Și înfine es- -te coprinsă în tâte decretele: de recunnâscere; alle... - igumenilori.. Greci, [după : “cumii se: dovedesce. din... decretele menţionate. la: art. "TI. în:cari se gice;câ,. igumenii surtii: îndatoraţă ; nu-numai:a observa cu punctualitate; instrucţiunile ce „li se „Vorii da -de: câtre Mitropoliă în materii, eclesiastice.. „dari'âncă. -ă se eonforma cu legile: ț6rrei în: i eeea viei pri-, Veste ;administraţiunea. averilori. 4 e ai Să | -u3i: Ghuvernulăj esțe accusatii.. câ, iat-impussi:, Monaatirer: Golia obligaţiunea.. ;de!'a construi. în. interiarulii : aceştei monastiri, uă casă pentru. miri: tiți şi a o întreţine. eu: cheltuiala, sea, : pericândtă:; - acestă. obligaţiune.i NOI ara fi. iimpussă prin aâtulă de. donaţiune.s, 1; il itzi sat pai 
L.: aa
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- “Aci sânţii părinţi mai faci uă allusinrie gre-: 
“ gilă la statu-quo, Toti dauna a essistată uă: casă 

de: de -hehuni în' interiorulii Monastirei Golia. În-. 
făgişarea documentelorii privitore la acesta se va! 
face înaintea commissitinei ; dar: până atunci gu-: 
vernuli este! în dreptă' Şi are datoria :a menţine 
statu-quo. Ca dovadă, că; Monastirea: Golia, cu' 
multii: mâl: înaintea tratatului de. "Paris, era în= 
datorâtă a “întreţine - uă 'casă 'de' “nebuni, essistă 
două acte,- unul: din timpulă Pringiului M.: Stur- 
dea cu data din 11 augustii 1846; şi: cellii altă: 
liberatii în 1854 subt guvernul! rusescii provisoriă. A 

4 Cinstiţia: părinți. „ic şi mai'"multii' &ncă, 
câ,: guvernul: 'şi a însușitii administraţiunea es- . 
clussivă a pădureloră Monastiriloră închinate și 
disposeasă de: dînsele după placu'i ji 

"Asta este: earăsi uă împutare plină. : de: rea 
credință. Guvernulă administeagă aceste “păduri: 
nu! numai de astă-gi. Aâministraţiunea tuturorii : 
păduriloră monăstiresci,' atâtă închinate câtă și ne: 
închinate, este încredințată Ministeriului averiloră 
bisericesci prin: “legi votate: în 1844 de câtre Oi 
stesea ' Adunare: şi' sancţionate de: Pringiii. Guver- 
nului nu dispune de: dissele păduri - de 'câti nu: 
mai “spre a ia; dintr'însele lemnele necessarie la * 
luciârile de “utilitate publică după cumii s-a urmatii ” 
de: seculi. înainte ! precumii şi după Regulamentii ; 
şi” părinţii "călugări nu vori putea să tăgăduias-" 
că câ giivernulii a avutii totu daunu şi a' essersată * 

42
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„acestii,. dreptii. în -cagii; de. tăgăduire, din .partele 
faptul se va, putea, dovedi. prin: numerâsse „cor-. 

respondințe: iscălite - de. „dinşii şi de. predecessorii. 
lori. it SRR 

. Călugării se mai. lângă pe. e, lângă. gcostea,, 
verbală daca na în protestațiunea lorii cireulariă,, 
că guvernul. ar '& prejudicată cestiunea, assimi- . 
lândiă Monastirile : închinate. cu celle. „neînchinate, 
în ceea ce;privesce condiţiunile de. „arenduire. |. 

| Guvernulă ţine peptiă - acestei împutâri. Ta 
tr 'așta - ca .şi.în;tote celle. alte pretenţiuui formu=;, 
late de câtre. părinţii Greci, guvernul va fi totă 
atâtii -de . „esplieitit şi de. francii: Monastirile, în- 
chinate, Sai . asimilati: cu cele: neinchinate, nu. 
de eri nică de. a laltă eri, ci multii mai, înaintea, 
Regulamentului. Organicii. - Acelleași : obligaţiuni. 
cari oraii impusse, unora erâii assemenea impusse 
şi celloră alte. Până la 1832, essista; uă, „Con=., 

_ tribuţiune monastirească, care: se. plătia de câtre, 
unele ca. şi de: câtre. celle alte... ir " Dă m 

a După. promulgarea Regulamentului, | princi-. 
piulii de assimilaţiune allă . Monastiriloriăi, „a, în, 
cetatii, de. a fi. mănţinută în. tâte legile . Sueces- Pă 
sivi promulgate într, amândouă Principatele, Astii-,, 
felii, Spre essemplu cândii sa. decretată la 1844 
emanciparea, țisaniloră, „robii Monastirilorii. închi-.. - 
nate fură declaraţi liberi: fară rescumperare,. în-; 
tocmai „Ca. aceia ai Monastirilori. neînchinate, pe 
cândii fizapii particularilorii se emancipaii prin mid-. 
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locirea, unei. întregi. răscumpărâri, în fayorea „Pro- 
prietariloră.. Mai, tărgii. cândii. s'a: decissti ea a-, 
ronduirea averilorii, „Monastirilori, ne, închinată să, 

„se: facă. prin. adjud: cațiune ; publică, aceeaşi. mă-, 
sură a: fostii, „applicată Și la. „Monastirile - În-, 
chinăte, Condiţiunile., „(les cahiers., des,. charge), 
pentru unele; ca, şi - pentru, altele, a, „fostii totiă=, 
Vauna: modificate; şi approbate de. Ministeriulă a, 
verilorii. bisericesci. .-D'aca;, ver-unii din, Minis-, | 
trii:aui făcută. în, iacâstă privinţă. niscarl-va con. 
cessiuni. părinţiloră Greci, asta nu; „este „Unii; cu-,. 
vînt pentru guvernul actuală ca să puiă şi ellii, 
abusulii în: loculiă . legalitâței. ; i ui Ș 

« In condiţiunile făcute acumii de câtre, „unii. 
din igumenii Greci: pentru noua: areuduire de Mo-; 
şii; Ministeriulii wa făcută. nici, uă, altă. modifi-. 
caţiune essenţiallă „de. câtă, acellea., „relative, „la, 
reconstruirea  esdlelorii şi caselorii commu- 
nali (acestea, din urmă, împreună cu commune- 
le) şi 1 fisgare ea unui moderatii salarii pentru 
căntăre i și-Ipreoţii de sati. Ca dovadă că a- | 

git nu suutii nică împovărătore nici 
supărătgre'teentru. Monastirile închinate este de 
ajjunstis SĂ aci arenduirea a 27 moşii alle Mo- 
nastirilorii neînchinate, 'effactuață-la:25, 26 și 27 
mai trecută cu acelleaşi . ;Conidiţiuni, şi care cu 
tOte acestea a produssi îa venitulă annuali uă 
adtogare de 25 %, în, comparaţiă cu venitulii 

” annilori precedenţi. . d ; 

    

 



  

   

CI III | 
+ Retuulă - părinţilor - Greci de a fonda : pe 

moşiile . Monastirilorii! închinate” scâle şi case com- 
miinall şi a: acorda! Balarie “preoțilorii: şi -căntă- 
reţilorii destinaţii cu: "îngrijirea spirituală: a: sătiă- 

nilorii, cari producii prin lab6rea lorii: acelle mil-: 
li6ne 'ce se'“'absorbii' în mâuele: acestorii ' părinţi, 

dovedesce 'în. destul 'piiginulii' -sentimentă de u-. 
“manitate care “i animedă; acesti: refusii singuru - 
e ds! ajjunsii pentru a aplica causa” deplorabilei. 
aituaţiuni în care “se găssescii' Monastirile închi- 
nate într'amăndonă Principatele, private după cumă 
suntii! „de tâte stabilimentele de .bine- facere ce'le-: 
gasse de dînsele voinţa donatorilorii;., private :de 
commuinitâţi religidsse şi chiar de preoţii trebu- 
incioși la serviciulii: divin; în câtă! astă-gli. cea . 

„mai mare parte. din aceste - piâsse asiluri 'suntă 
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