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Cuvânt înainte

Volumul de fa]\, care deschide colec]ia Documenta Ecclesiae a Editurii Doxologia,

înm\nuncheaz\ documente privitoare la istoria monahismului românesc, selectate

[i înf\]i[ate pentru a eviden]ia atât efortul de c\utare, de asumare [i de organizare,

de tr\ire [i de jertfire, de împlinire [i de m\rturisire a folosului [i frumuse]ii „în-

gerescului chip” în Biseric\, precum [i prezen]a, dinamismul [i înrâurirea perma-

nent\ a monahismului asupra vie]ii istorice române[ti. M\rturiile alese apar]in unor

categorii diverse de emiten]i: structuri eclesiastice [i seculare, sfin]i cuvio[i, ierarhi,

p\rin]i duhovnice[ti sau personalit\]i ale vie]ii publice; sunt al\turate hot\râri si-

nodale, porunci domne[ti, a[ez\minte,  rânduieli, testamente [i sfaturi duhovnice[ti,

legi, decrete, statute [i regulamente.

O lucrare în care s\ fie prezentat cititorului de ast\zi un corpus de documente

privitoare la via]a monahal\ era necesar\. {i tocmai pentru c\ volumul se adre-

seaz\ cititorului de ast\zi s-a intervenit, acolo unde a fost cazul, la îndreptarea a

unor forme ortografice [i de punctua]ie ie[ite din uz [i la explicarea unor termeni

în note infrapaginale, referin]ele bibliografice fiind men]ionate la sfâr[itul fiec\rui

text.

Lect. Dr. Pr. Daniel Danielescu [i
Prep. Drd. Emilian Roman
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O descriere succint\, clar\ [i sugestiv\ a m\n\stirilor Moldovei [i a specifi-
cului vie]ii monahale la români, destinat\ mai ales cititorilor din str\in\tate, este
realizat\ de Dimitrie Cantemir în lucrarea Descriptio Moldaviae, redactat\ între
1714-1716, în anii exilului, la cererea Academiei de la Berlin (al c\rei membru
principele român  fusese ales în 1714).*

Toate m\n\stirile Moldovei au aceea[i organizare [i urmeaz\ regulile prescri-
se monahilor de Sf=ntul Vasile. M\n\stiri mai mari, conduse de un arhimandrit,
nu se afl\ mai mult de patru, mai mici îns\, care ascult\ de egumeni, sunt mai mult
de dou\ sute, [i pe lâng\ acestea aproape tot atâtea metocuri, pe care aceste m\-
n\stiri le au prin diferite locuri. Ele se împart în (...) m\n\stiri închinate [i (...)
neînchinate sau libere; m\n\stirile închinate sunt dedicate fie Ierusalimului, fie
Muntelui Sinai, fie Sfântului Munte. C\ci în Moldova s-a înd\tinat obiceiul c\,
dac\ domnul sau vreun boier vrea s\ întemeieze vreo m\n\stire, el este dator s\-[i
împart\ averea în mod egal între m\n\stire [i copiii lui [i s\ dea m\n\stirii tot atât
cât las\ fiec\ruia dintre fii.

Dac\ îns\ se teme ca dup\ moartea lui m\n\stirea s\ nu se d\râme sau s\ se
ruineze, o închin\ vreuneia din lavrele mai mari, care se g\sesc în locurile pome-
nite mai sus. Dup\ aceasta, arhimandri]ii acestor lavre sunt obliga]i s\ privegheze
asupra m\n\stirii [i s\ se îngrijeasc\ s\ se afle acolo tot timpul c\lug\ri cu o via]\
nep\tat\ [i înzestra]i cu moravuri alese. ~n schimb, din veniturile m\n\stirii ei las\
acolo doar atât cât este necesar pentru hrana c\lug\rilor, restul se adun\ pentru
nevoile mai mari [i se trimite acolo în fiecare an; într-o m\n\stire liber\ îns\ c\-
lug\rii ar\ pentru ei, gr\peaz\ pentru ei [i de asemenea secer\ pentru ei [i, în orele
în care nu sunt ocupa]i cu slujbele religioase, fac diferite munci manuale hot\râte
de stare], muncesc în vie, la câmp [i în gr\dini, iar roadele culese de pe acestea le
trec în folosul m\n\stirii lor.

Toate m\n\stirile pl\tesc în fiecare an domnului o dajdie pe m\sura averii lor,
dar mitropolitului [i episcopului n-au datoria s\ le pl\teasc\ nimic. Dealtminteri,
to]i monahii p\zesc cu atâta stricte]e regulile Sfântului Vasile, încât ar muri de o
sut\ de ori, decât s\ pun\ în gur\ vreo buc\]ic\ de carne, chiar dac\ le-ar porunci
doctorul. Niciodat\ nu ies din m\n\stire decât când sunt trimi[i de egumen sau
când cap\t\ vreo învoire de atâtea zile sau atâtea ceasuri.

Grija gospod\ririi m\n\stirii este încredin]at\ celor mai b\trâni care au
c\p\tat încrederea stare]ului prin cinstea vie]ii [i moravurilor lor, dovedit\ timp
de mul]i ani. Pe lâng\ aceasta, nu putem s\ nu l\ud\m ospitalitatea care se vede
în toate m\n\stirile Moldovei. C\ci oricine ar veni acolo ca oaspete, fie c\ este
ortodox, fie evreu, fie turc, fie armean, nu numai c\ trebuie s\ fie primit cu bun\-
voin]\, dar, chiar dac\ ar vrea s\ r\mân\ acolo un an întreg, trebuie s\ fie hr\nit [i
între]inut, în mod cump\tat, [i îngrijit, împreun\ cu înso]itorii lui [i dobitoacele
pe care le are cu sine, [i aceasta f\r\ nici un murmur.

* Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere dup\ originalul latin de Gh. Gu]u, Editura

Academiei Române, Bucure[ti, 1973, p. 353.
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A[ez\mântul din 13 aprilie 1596, prin care Mihai Viteazul,  împreun\ ierar-

hii Bisericii din }ara Româneasc\ fixeaz\ reguli pentru mai buna organizare a

vie]ii monahale (alegerea egumenilor [i judecarea c\lug\rilor) la m\n\stirea

Cozia [i la celelalte m\n\stiri din ]ar\.* 

1596 (7104) aprilie 13

Cu mila lui Dumnezeu, cre[tin Mihail voevod, domn a toat\ }ara (...) Rumâneasc\,

feciorul marelui [i prea bunului P\tra[co voevod.

Dat-am domnia mea aceast\ înv\]\tur\ a domniei méle tuturor sfintelor m\n\stiri

den toat\ ]ara domniei méle, a[ijderea [i sfintei [i dumnezee[tii m\n\stiri ce s\

chiiam\ Cozia pentru c\ v\zându domnia mea [i în]elegând c\ au înc\put în sfin-

tele m\n\stir\ ni[te obicéiuri care nu sunt din porunca sfintei pravile pentru egu-

meni ce încap la egumenie cu mit\, f\r\ voia s\borului, cum am zice streini, f\r\

nici o mil\ [i nici o cru]are la sfintele case, pentru acéia la mult\ r\sip\ [i s\r\cie

[i sl\biciune au ajunsu sfintele m\n\stiri.

Drept acéia, domnia mea v\zând sfintele [i dumnezee[tile m\n\stiri c\zând în
mult\ sl\biciune, strâns-am sobor [i am socotit [i am sf\tuit împreun\ cu cinstit
p\rintele nostru arhimitropolit, chir vl\dica Eftemie [i cu amândoi cinsti]ii arhi-
episcopi, chir Theofil Râmniceanul i chir Luca episcop Buz\ului [i cu to]i sfin]ii
p\rin]i egumeni [i preo]ii [i c\lug\rii [i cu to]i dreg\torii, cu tot sfatul domniei
méle, cu ace[tia am socotit de am tocmit [i am a[\zat céle ce s-au socotit a fi de
folosul sfintelor m\n\stiri.

*
Întâi, când s\ va întâmpla a mérge domnul sau boiarul la sfânta m\n\stire

pentru blagoslovenia s\ aib\ a milui [i a înt\ri, iar nu s\ caute s\ ia de la m\n\stire
sau s\ îngreuiaze m\n\stirea cu nimic, nici dar s\ nu ia, f\r\ [tirea s\borului [i
f\r\ blagoslovenia tuturor.

*
A[ijderea pentru egumenie, de va trebui schimbare egumenului, atuncea s\

aib\ voie s\borul m\n\stirii s\ aleag\, s\ pue pre cine vor pofti, iar altu nimeni, nici
domnu, nici vl\dica, nici dreg\toriu, nici altu boiariu, într-aceasta s\ nu s\ amés-
tece, s\ pue sau s\ scoa]\ egumen din m\n\stire, f\r\ însu[i s\borul m\n\stirii,

* Documenta Romaniae Historica, B. „}ara Româneasc\”, vol. XI (1593-1600), Domnia lui Mihai

Viteazul, volum întocmit de Damaschin Mioc, {tefan {tef\nescu, Marieta Adam, Constantin B\lan,

Maria B\lan, Sa[a Caraca[, Ruxandra C\m\r\[escu, Olimpia Diaconescu, Coralia Fotino, Editura

Academiei, Bucure[ti, 1975, doc. 160, pp. 205-206.
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mele [i am pecetluit cu mare blestem [i înfrico[at\ îngrozire: cine va îndr\zni a

sparge aceast\ tocmeal\ a sfâtului s\bor, domnu sau arhiereu sau boiari, s\ fie

blestemat de Domnul Dumnezeu [i de 318 p\rin]i ce au fost la Nicheia [i de p\rin-

tele Eftemie mitropolitul [i de cinsti]ii episcopi [i de to]i egumenii [i de to]i sfin]ii

[i s\-i sparg\ Dumnezeu într-aceast\ lume trupul, iar în veacul ce va s\ fie, sufle-

tul.

*

{i ace[ti marturi am pus domnia mea: jupan Mihalcea banul, jupan Calot\ vel

ban, jupan Mitrea vornecul, jupan Ivan vel dvornic, jupan Chesar vel logof\t i

Theodosie vel vistiar i Radu vel cluciar i Negrea vel spatar i Stroe vel stolnic i

Radul vel comis i [\rban paharnic i jupan Preda vel postelnic. I ispravnic, sam

rece gospodstva mi.

I az3Dumitru gr\m\ticul <am scris>, april 13 dni, leat 7104 <1596>. 

3  {i eu.
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A[ez\mântul din anul 1626 prin care ierarhii Bisericii din Moldova împreun\
cu Miron Barnovschi voievod [i Sfatul }\rii stabilesc regulile de via]\ c\lug\-
reasc\ ce urmau s\ fie respectate în toate m\n\stirile din ]ar\. Cele dou\ docu-
mente p\strate au în vedere M\n\stirile Dragomirna [i Sucevi]a.* 

1626 (7135) septembrie 20

Cu bun\voin]a Tat\lui Celui f\r\ de început [i cu împreun\-lucrarea Fiului
Celui ve[nic [i cu s\vâr[irea Sfântului [i de via]\ f\c\torului Duh, Care de la Tat\l
purcede [i în Fiul odihne[te, Treime Sfânt\, nedesp\r]it\, o Dumnezeire în Trei
Fe]e nedesp\r]it\, sl\vit\ [i acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin (în slavo-
ne[te - n. ns.). 

Adec\ noi, bunul cre[tin [i-ntru Iisus Hristos credincios, Io Miron B\rnovschi
Moghila voevoda, cu mila lui Dumnedz\u, domnu }\râei Moldovei. Vrut-am [i
am osârduit cu toat\ inima [i cu tot sufletul nostru, cu putére ce am avutu de la
Dumnedz\u d\ruit\, dup\ mila ce ne-au miluit Svin]iia Sa, cu domnie în scaunul
[i în mo[iia domnie méle, ca s\ socotim [i s\ tocmim toate lucrurile céle dumne-
dz\e[ti [i a svintelor beséreci [i mai vârtos tocméle [i obicinele céle bune s\
înt\rim [i celea ce-s stricate de oameni nesocotitori s\ le tocmim, dup\ cum au
nevoit [i-ntru-nt\ia dat\ [i domnii cei b\trâni, de-au f\cut [i au înt\rit prin svin-
tele m\n\stiri tocmal\ [i obicin\ bun\, de n-au agonisit cine [ie, nici au ]inut cine[
al s\u, nici s-au grijit cine[ pre sine, ce au nevoit to]i c\lug\rii dé-au agonesit în
svânta m\n\stire [i au grijit numai de paza svintei besérici [i de pravila c\lug\-
reasc\. Iar\ în vrémea de acmu acelea toate s-au stricat [i în loculu acelor tocméle
[i obicine bune ce au fost atunci, au f\cut alte tocméle [i obicine prin svintele
m\n\stiri oamenii ce nu s\ temu de Dumnedz\u, carii au st\tut s\ strâng\ [i s\
agonesasc\ numai [ie [i s\ grijescu numai pre sine, iar\ svintele m\n\stiri le-au
l\satu negrijite [i nesocotite [i le-au p\r\situ, de-au r\mas lipsite de toate lucrurile.

Pentru acéia domniia mea, v\dzându sl\biciunea svinteloru beséreci [i p\r\sirea
obicineloru bune ce au fost mainte prin svintele m\n\stiri, alta socotindu domniia
mea [i sc\derea }\râei, c\ de nu voru nevoi c\lug\rii to]i într-un chipu s\ agonesasc\,

* Documenta Romaniae Historica, A. „Moldova”, volumul XIX (1626-1628), volum întocmit

de Haralambie Chirca, Editura Academiei, Bucure[ti, 1969, doc. 121 [i 122, pp. 144-153; V. A.

Urechia, Document referitor la limba româneasc\, în AARMSI, serie II, tomul X (1887-1888), pp.

259-263; Visarion <Puiu>, episcopul Hotinului, Pentru istoria monahismului din Moldova, în

,,Arhivele Basarabiei”, an. I, 1929, nr. 3, pp. 2-6; Isihasm [i via]\ monahal\ la Schitul Maniava din

Pocu]ia, Studiu introductiv de Sophia Senyk, prezentare [i traducere de diac. Ioan I. Ic\ jr., Anexa

I, Editura Deisis, Sibiu, 2004, pp. 217-223.



18 Izvoare privitoare la istoria monahismului românesc

cine ce va avea [i cine ce va agonesi, s\ hie tot a m\n\stirei, s\ ]ie ob[te, s\ nu

trag\ cine[ [ie, într-alt chip nu se vor putea ]inea svintele m\n\stiri, pentru acéia,

domniia mea am sv\tuit cu voia a patru sveatiteli4 ai }\râei, anume chir Anastasie

(Crimca - n. ns.) arhiepiscop i mitropolit Suceavscoi [i Athanasie episcopul de

Romanu [i Evloghie episcopul de R\d\u]i [i Mitrofanu episcopul de Hu[, [i în-

preun\ cu tot svatulu domnii méle [i cu voia unora den c\rug\rii de prin svintele

m\n\stiri, carii au avut frica lui Dumnedz\u [i au iubit podvigul c\lug\rescu5, cu

ace[tea cu to]i înpreun\ am tocmit [i am scris aicea tocmala ob[tei, s\ ]ie pren toate

svintele m\n\stiri ob[te, cum ]inu tutindénea în toat\ lumea, în Sveta Gora6 [i în

ostrove [i cum ]inu [i aicea trei-patru m\n\stiri.

A[-am vrut [i am sv\tuit domniia mea cu c\lug\rii no[tri, cu vl\dicii [i cu

svatul a toat\ ]ara, s\ hie prin toate svintele m\n\stiri ob[te, cumu-i înv\]\tura den

Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos [i de la Svin]ii Apostoli [i de la svin-

tele s\boar\, cum scrie s\borul cel dent\iu [i al doile în [ése capete [i la al [ésele

în patrudz\ci de capete [i la al [éptele în noaspr\dzéce capete, ca s\ nu îndr\z-

neasc\ cineva din c\lug\ri s\ dzic\ ,,cesta al mieu, cesta al t\u”, c\ unde iaste la

mijloc s\ s\ chéme un lucru al t\u, altul al mieu, nu s\ cade s\ s\ chéme viia]\

c\lug\reasc\, ce mai vârtos s\borul t\lh\rescu, au dzisu p\rin]ii c\ iaste.

Pentru acéia, dup\ tocmala sventelor s\boare am înt\rit [i amu tocmit cu scri-

soare den sv\nta pravil\, ca s\ hie tuturor svintelor m\n\stiri ob[te necl\tit\ în

véci. Iar de s\ va ispiti cineva cânduva s\ strâce tocmala ob[tei, hie m\car domnu,

hie vl\dicu, hie egumenu, sau altucineva din c\lug\ri, sau boiarenu, sau hie cine

va hi, unul ca acela s\ hie proclétu7 de svintele s\boare [i de noi de to]i.

*

Iar\ tocmala ob[tei a svinteloru m\n\stiri s\ hie a[ea:

De ob[te. Nime den c\lug\ri s\ nu ]ie nemic\ al s\u, nici cal, nici stupi, nici altu

dobitoc, nemic, nici ar\tur\, nici den afar\, nici dinlontru în m\n\stire, nime nemic\

deusebi s\ nu ]ie, f\r\ numai înbr\c\mente, [i chel[ugel8de va avea dentru

r\codélia9 sa s\ ]ie, cu blagosloveniia egumenului [i a duhovnicului s\u.

*

De mâncare. C\lug\rii s\ mânce to]i în trep\zare, to]i asémenea, ca fra]ii, de

une bucate [i s\ bea to]i de o b\utur\ [i s\ nu fac\ egumenii [i stari]ii mânc\ri

altele [i deusebi de cei mai s\raci, ce într-un chip s\ m\nânce [i s\ bea to]i, ca

fra]ii.

*

4 Lumin\tori.
5 Nevoin]a monahal\.
6 Sfântul Munte.
7 Blestemat.
8 Banii de cheltuial\.
9 Lucrul de mân\.
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De egumeni. Dup\ acéia înt\iu cu blagosloveniia milostivului Dumnedz\u [i
cu voia s\borului, cine va fi ales s\ hie egumen ca s\ hie ca un p\rinte tuturor [i
de la to]i s\ aib\ cinste ca un p\rinte sufletescu. Îns\ egumenul s\ hie preutu [i s\
grijasc\ de to]i, ca un p\rinte de feciorii s\i [i f\r\ de f\]\rie s\ socoteasc\, s\
înpar]\ tuturoru într-un chipu, cui ce-i va trebui [i trupé[te [i sufleté[te, dup\
pravila lui Svetii Vasilie, cum înva]\, de dzice c\ unde sîntu lucrurile cele trupe[ti
depreun\ tuturor într-un chipu, acolo [i céle suflete[ti simtu depreun\ tuturor într-un
chip [i sp\senia10 într-un chip [i truda într-un chip [i nevoin]a într-un chip [i
cununa.

*
De e[irea egumenului. Egumenul s\ nu ias\ afar\ f\r\ de vreme den m\n\s-

tire, unde-i va hi voia, ce s\ aib\ iconomu s\ trimi]\ în trébe mai m\nunte, iar
unde va hi lipsa sventei m\n\stiri, s\ marg\ egumenulu, cu [tirea [i cu svatul sta-
ri]ilor s\ marg\ [i un frate, pre carele va vrea s\borul s\ marg\ cu nus11. 

Egumeniia s\ o ]ie un anu încheiat [i, deac\ s\ va înplea anul, s\ s\ prosteasc\
dennaintea s\borului. Deci de voru socoti c\ au nevoit tocmala cea sufleteasc\ [i
cu obicina sventei m\n\stiri, s\ aib\ a c\dea cu rug\mente, s\-l roage s\ ]ie egu-
meniia [i-ntr-altu anu; iar de va hi petrecut anul cu nesocotin]\ [i cu r\sip\ întru
agonesit\, pre altul s\ afle [i s\-l roage s\ egumeneasc\.

*
De stare]i. Iar\ stari]ii cine va hi ales, de nu va înbla dup\ direptate [i dup\

tocmala svintelor m\n\stiri, ce dup\ samovoliia sa12, în mânc\ri [i-n be]ii [i în
strunsur\13, unul ca acela s\ hie scos din st\ri]ie, ca o oae râiius\.

*
De chel[ug. Iar\ chel[ugul m\n\stirei s\ nu îndr\zneasc\ s\ s\ ]ie la sine, nici

egumenul, nici al]i din stari]i, nime f\r\ de cine vor alége s\borul, s\ hie cu voia
tuturor, s\-l pue vistérnic sau clisiarhu.

*
Cine va ]inea deusebi. Iar\ de s\ va afla ne[tine din fra]i, ]iindu ceva deusebi,

unul ca acela s\ hie procle]it de s\boru sau s\ s\ izgoneasc\ den fra]i. Care egumen
sau stare]u sau altu den c\lug\ri, fie de rud\ de boiarenu, fie de târg, fie de ]ar\,
fie de alt\ ]ar\, de va c\lca zapoveada14ce[tii scrisori a noastre, ce e aleas\ cu s\-
borul den svânta pravil\, de va ]inea cai, sau stupi, sau altu dobitoc, sau ar\tur\ la
fra]ii s\i sau la rudele sale sau la priiatinii s\i, sau s\ dea bani într-aslam15 sau a
face nego]u s\va dobitoc, s\va miiare cu poloboace, fiece nego]u, s\ fie proclét [i
treclét16, anathema, maranatha, amin.

10 Mântuirea.
11 Cu dânsul.
12 Dup\ voia sa proprie.
13 Strângere de avere.
14 Porunca.
15 În afaceri.
16 Blestemat [i de trei ori blestemat.
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*

De mâncare în chilii [i de oaspe]i. Prin chilii, nici bolnav nice s\n\tos s\ nu

mânce nici s\ bea, f\r\ numai ap\. Iar la hramul beserecei [i cându s\ va tâmpla

s\ vie domnul la m\n\stire, atunci numai blagoslovim s\ m\nânce [i s\ bea prin

chilii, pentru oaspe]i, iar într-alte dzile preste anu, în osp\t\rii s\ se ospetedze. De

va fi vl\dicu sau egumenu sau boiarenu sau ctitoru s\-i ospetedze egumenul la

chiliia egumenului.

*

De s\boru. Cându s\ va aduna s\boru pentru trébele m\n\stire[ti, de va vrea

s\borul dooa p\har\ blagoslovim s\ aduc\, iar aiurea nic\iuri, nici în chelariu,

nici în pivni]\.

*

De eclisiiarhu, de iconomi [i de meto[ari17. Eclisiiarhul un anu închiiatu s\

cade s\ ]ie eclisier[iia; a[ijdere [i iconomii [i meto[arii.

Cine va fi pus s\ socoteasc\, s\ nevoiasc\ foarte cu socotin]\ prentru agonesita

svintei m\n\stiri, cu frica lui Dumnedz\u [i cu dereptate. Iar deaca s\ va înplea

anul s\ aduc\ agonesita ce va hi agonesit preste anu, s\ pue înnaintea s\borului [i

s\ ia blagoslovenie; iar\ de va hi nesocotitoru [i dup\ samovoliia sa va r\sipi

semen]iiloru18 [i priiatenilor s\i, unul ca acela s\ hie supt bl\st\mul svin]iloru ote]i19

[i nice anul s\ nu-l a[tépte, ce se-l scoa]\ de sârgu, ca un furu de besérec\, [i de-

aciia20 s\ n-aib\ credin]\ pre nemic\, nici dintr-un loc nici den afar\ m\n\stirei.

*

De coconi [i de mas21. Coconi mici în m\n\stire s\ nu petreac\, nici muiare

nice ]iganc\ sau c\lug\ri]\ s\ nu mâe în m\n\stire, nici poslu[nic22 mireanu s\ nu

petreac\ s\ mâe înlontru în m\n\stire, ce den afar\, unde va hi casa de-aceea f\cut\.

*

De slugi. Egumenii s\ n-aib\ slugi curteni, ce s\ aib\ poslu[nic, s\ slujasc\.

Doi cai ale[ s\ hie de trébele egumenului, de slujb\, iar\ de-aciia to]i s\ hie de ob[te.

*

De sam\. Egumenul sau hiecarele s\ dea sam\ înnaintea s\borului de ce va hi

cheltuit [i cine ce va dobândi pre la semen]ii, sau la priiateni, s\ arate înnaintea

egumenului, s\ s\ blagoslovasc\. {i de va socoti egumenul c\-i va hi de treab\ [i

de polzu23 s\-i lase, iar de nu, în m\n\stire s\ s\ ia. 

17 Cei care r\spund de metoace.
18 Rudelor.
19 Sfin]ilor P\rin]i.
20 De aici încolo.
21 Despre copii [i despre r\mânerea în m\n\stire.
22 Om care sluje[te, servitor.
23 De folos.
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De strainici24. De la alte m\n\stiri, hie de unde, de va veni vreun frate s\

petreac\ în m\n\stire, s\ ]ie obicina m\n\stirii; iar\ de nu-i va pl\cea, s\ ias\ din

m\n\stire.

*

De s\h\strie. {i den fra]i, cine va vrea s\ ias\ în s\h\strie, s\ hie cu blagoslo-

veniia s\borului [i a egumenului; de va asculta de s\boru [i de egumenu, s\ pe-

treac\ cu Dumnedz\u, iar de nu, s\-l întoarc\ în m\n\stire s\ hie suptu ascultare,

[i-n locul lui altul s\ blagoslovasc\, pre carele va iubi petrecerea pustiei, s\ o

petreac\ cum c\ cade.

*

Pentru acéia domniia mea amu înt\rit [i am tocmit [i ace[tii svinte m\n\stiri a

noastre, anume Dragomirna unde iaste hramulu Pogorârea Duhului Sfânt (în sla-

vone[te - n. ns.). {i pre mai mare credin]\ [i t\rie, am pus [i pecetea domnii méle.

*

Iar de nu s\ va pleca ne[tine, cânduva, au în dzilele domnii mele, au pre cine

va alége Dumn\dz\u, dup\ viia]a noastr\, s\ hie domnu }\râei Moldovei, s\ hie

ar\tatu unul ca acela, cu temni]a s\ hie certatu, pân\ cându s\ va smeri, c\ scrie

apostolu Pavel: „Da]i pre unul ca acela dos\dziiei25 întru zm\cinarea26 trupului,

ca s\ s\ izb\vasc\ sufletul lui” (I Cor. 5, 5), întru dzuoa Domnului nostru, a C\ruia

iaste slava în véci, aminu.

În anul 7135 <1626>, luna septembrie 20.

Io Miron B\rnovschi voievod.

A scris popa Loghin din Ia[i (în slavone[te - n. ns.).

1626 (7135) septembrie 20

Cu bun\voin]a Tat\lui Celui f\r\ de început [i cu împreun\-lucrarea Fiului

Celui ve[nic [i cu s\vâr[irea Sfântului [i de via]\ f\c\torului Duh, Care de la Tat\l

purcede [i în Fiul odihne[te, Treime Sfânt\, nedesp\r]it\, o Dumnezeire în Trei

Fe]e nedesp\r]it\, sl\vit\ [i acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin (în slavo-

ne[te - n. ns.). 

Adec\ noi, bunul cre[tin [i-ntru Iisus Hristos credincios, Io Miron Moghila

voevoda, cu mila lui Dumn\dz\u, domnu }\râei Moldovei. Vrut-am [i am os\r-

duit cu toat\ inima [i cu tot sufletul nostru, cu putérea ce am avut de la Dumn\-

dz\u d\ruit\, dup\ mila ce ne-au miluit Svin]iia Sa, cu domnie în scaunul [i în

mo[iia domniei méle, ca s\ socotim [i s\ tocmim toate lucrurile cele dumnedz\e[ti

[i a sventelor beséreci [i mai vârtos tocméle [i obicinele céle bune s\ înt\rim [i

24 Despre str\ini.
25 Satanei.
26 Pieirea.
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aslam, sau a face nego], s\vai dobitoc s\va miiare cu poloboacele, sau fiece nego], s\

fie proclét [i de triclét, anathima, maranatha, amin.

*

De mâncare în chilii [i de oaspe]i. Prin chilii, nici bolnav nice s\n\tos s\ nu

m\nânce nice s\ bea, f\r’ numai ap\. 

Iar\ la hramul besérecei [i cându s\ va tâmpla s\ vie domnul la m\n\stire,

atunci numai blagoslovim s\ m\nânce [i s\ bea prin chilii, pentru oaspe]ii, iar

într-alte dzile preste anu, în osp\tarie s\ s\ ospetédze. De va fi vl\dicu sau egu-

men sau boiaren sau ctitor s\-i ospetédze egumenul la chilia egumenului.

*

De s\boru. Cându s\ va aduna s\bor pentru trébe m\n\stire[ti, de va vrea

s\borul, doa p\har\ blagoslovim s\ aduc\, iar aiurea nec\iuri, nici în chelariu,

nici în pivni]\.

*

De eclisiiarhu, de iconomi [i de meto[ari.

Eclisiiarhul un anu încheiatu s\ cade s\ ]ie eclisier[iia; a[ijdere [i iconomia [i

meto[arii, cine unde va fi pus s\ socoteasc\, s\ nevoiasc\ foarte cu socotin]\ pentru

agonisita sventei m\n\stiri, cu frica lui Dumn\dz\u [i cu direptate. Iar dac\ s\ va

înplea anul s\ aduc\ agonisita ce va hi agonisit preste anu, s\ pue înnaintea s\-

borului [i s\ ia blagoslovenie. Iar\ de va fi nesocotitor [i dup\ samovoleia sa va

r\sipi semen]iiloru [i priiatenilor s\i, unul ca acela s\ fie suptu bl\st\mul svin]ilor

p\rin]i [i nici anul s\ nu-l a[tépte, ce se-l scoa]\ de sergu, ca pre un fur de besérec\,

[i de-aciia s\ n-aib\ creden]\ pre nemic\, nici dinlontru, nici din afar\ în m\n\stire.

*

De coconi. Coconi mici în m\n\stire s\ nu petreac\, nici muiare nici ]iganc\

sau c\lug\ri]\ s\ nu mâe în m\n\stire, ce den afar\, unde va fi cas\ de-acea f\cut\.

*

De slugi. Egumenul s\ nu aib\ slugi curténi, ce s\ aib\ poslu[nic, s\ slujasc\.

*

De sam\. Egumenul sau hiecarele s\ dea sam\ înnaintea s\borului de ce va fi

cheltuit [i cine ce va fi dobândit pre la semen]ii, sau la priiateni, s\ aréte înnaintea

egumenului, s\ blagoslovasc\. {i de va socoti egumenul c\-i va fi de treaba [i de

polzu s\-i lase, iar de nu, în m\n\stire s\ s\ ia. Doi cai ale[i s\ fie de trébele egu-

menului, de slujb\, iar\ de-acii to]i, s\ fie de ob[te.

*

De stranici. De la alte m\n\stiri, hie de unde, de va veni vreun frate s\ petreac\

în m\n\stire, s\ ]ie obicina m\n\stirii; iar\ de nu-i va pl\cea, s\ ias\ din m\n\stire.

*

De s\h\stri. {i din fra]i cine va vrea s\ ias\ în s\h\strie, s\ hie cu blagoslovenia

s\borului [i a egumenului: de va asculta de s\bor [i de egumen, s\ petreac\ cu

Dumn\dz\u, iar de nu, s\-lu întoarc\ în m\n\stire, s\ hie suptu ascultare, [i-n
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locul lui altul s\ s\ blagoslovasc\, pre carele va iubi petrécerea pustiei, s\ petreac\

cum s\ cade.

Pentru aceia domniia mea am înt\rit [i am tocmit [i ace[tii sfinte m\n\stiri ce

iaste mo[iia domnii méle, de Movile[ti zâdit\, anume Sucevi]a, unde iaste hramul

Sfintei Învieri a Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

{i pri mai mare credin]\ [i t\rie am pus [i pecétea domnii méle.

Iar pre cine va alége Dumnedz\u, dup\ viia]a noastr\, s\ hie domnu }\râei

Moldovei [i de nu s\ va pleca ne[tine cânduva, unul ca acela s\ hie ar\tat [i cu

temni]a s\ fie certat, pân\ cându s\ va smeri, c\ scrie apostolu Pavel: ,,Da]i pre

unul ca acela dos\dziiei întru zm\cinarea trupului, ca s\ s\ izb\vasc\ sufletul lui,

întru dzua Domnului nostru Iisus Hristos” (I Cor. 5, 5), a C\ruia iaste slava în

véci, amin.

În anul 7135 <1626> luna septembrie 20. 

Io Miron B\rnovschi voievod <m. p.>.
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Antioh Cantemir voievod îl împuternice[te la 30 iulie 1700 pe Mitropolitul

Sava, împreun\ cu un reprezentant al domniei, s\ cerceteze [i s\ ia m\surile

cuvenite pentru a readuce via]a monahal\ din Moldova la starea ei normal\.*

Noi Antioh Constantin voievod, Bojieiu milostiiu, gospodar Zemli Moldavscoi28

Dat-am cartea domniei mele rug\torului nostru sfin]iei sale p\rintelui Savin

(Sava - n. ns.) arhiepiscopul, mitropolitul Suceavei, dimpreun\ cu credincios boearinul

nostru dumnealui (lipse[te numele - n. ed.), ca s\ aib\ voe [i putere cu cartea domniei

mele a merge [i a umbla pe la toate sfintele monastiri, pe la munte, [i pe subt munte,

[i pre la cele ce vor hi pre la ora[e, [i pre la schituri [i pre la bis\rici domne[ti [i s\

iea sama foarte pre am\runtul tuturor mon\stirilor pre unde vor hi tr\ind c\lug\ri;

[i pre unde vor hi tr\ind c\lug\rii [i pre unde (vor fi - n. ed.) pe la toate bisericile

domne[ti, tuturor ca s\ iea seama pentru odoare, [i ve[minte, [i bucate [i de alte

de câte vor hi date de lumina]ii repaosa]i domni [i de al]i ctitori, c\ aicea domnia

mea în]\lesem precum într-aceste vremi mult\ sc\dere [i lips\ s-au f\cut sfintelor

monastiri [i sfintelor biserici de odoare [i de ve[minte [i de bucate. {i veniturile

ce avea sfintele monastiri de la reposa]ii domni, într-aceste cumplite vremi au sosit

de era supt st\pânirea a streini, [i ce au voit ei subt puterea lor aceia au f\cut. {i

înc\ [i egumenii [i c\lug\rii au fost jecuitori împreun\ cu acei st\pâni streini [i au

f\cut mult\ stric\ciune, cât pu]in de nu s-au stâns de tot pomenirea ferici]ilor

domni [i a altor cre[tini ctitori.

Pentru aceea, sfin]ia sa p\rintele mitropolitul [i cu credincios boearinul nostru

dumnealui (lipse[te numele - n. ed.) s\ iea seama tuturor egumenilor pre izvoadele

lor cele vechi, pân\ a nu fi r\scoalele. {i acmu ce s-ar afla fa]\, [i luând izvod de

pre izvoadele cele vechi a monastirilor [i f\când izvod nou de ce s-ar afla acmu,

[i aducându-le aicea la domnia mea toate izvoadele, ca s\ vedem ce au fost nainte

[i la cele ce s\ afl\ acmu.

S\ aib\ sfin]ia sa a socoti [i de rândul egumenilor, carele s-ar afla om harnic

[i om bun s\ fie tot pre loc egumen, iar care s-ar afla om heclean [i f\c\tor de r\u,

28 * Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, volumul III, Acte interne (1691-1725), editate

de Ioan Capro[u, Editura ,,Dosoftei”, Ia[i, 2000, doc nr. 162, pp. 139-140; Erbiceanu Constantin,

Istoria Mitropoliei Moldovei [i Sucevei [i a Catedralei Mitropolitane din Ia[i, Tipografia C\r]ilor

Biserice[ti, Bucure[ti, 1888, p. 10.
28 Cu mila lui Dumnezeu, domn al }\rii Moldovei.
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pre unia ca aceia aicea la domnia mea s\-i aduc\ [i s-or judeca pre faptele lor cu

ocna.

A[ijderea, în]eles-am domnia mea, precum o sam\ de c\lug\ri [i de c\lug\ri]e

de pe la sfintele monastiri [i de pe la schituri [-au p\r\sit m\n\stirile [i au înstreinat

pre la }\ri [i [\d pre la neamurile lor [i pre la cur]i boere[ti [i la preseci boere[ti [i

la od\i, [i m\n\stirile r\mâind f\r-de c\lug\ri. Pentru aceea, s\ aib\ p\rintele mi-

tropolitul pre unii ca acia, ori unde s-ar afla la ]ar\, fie la a cui cas\ ar fi, sau la

prisac\ sau într-alte locuri osebite, pre to]i s\-i iea de grumazi [i cu tot ce ar avea

ei [i s\-i trimit\ la m\n\stiri, carele de unde ar hi fost hi potvigul seu.

A[ijderea, am în]\les domnia mea precum o sam\ de c\lug\ri î[i ]in bucate osebit

de la monastiri, cu od\ile lor, [i-[i poart\ grij\ de bucatele lor [i dup\ trebele lor

umbl\, iar ce ar hi de ob[te a m\n\stirei le las\, de-i lipsesc de tot [i au stricat cu

tot potvigul c\lug\resc [i obiceaele cele bune a sfin]ilor p\rin]i (le - n. ed.) stric\

[i se fac c\lc\tori de lege cu totul. Pentr-acea, sfin]ia sa p\rintele mitropolitul s\

aib\ a li lua toate bucatele ce s-ar afla pe la acei c\lug\ri [i s\-i înhereze [i pre

izvod s\ le dea pe seama egumenului în bucatele m\n\stirei. {i într-acesta[i chip

s\ a[aze p\rintele dinpreun\ cu dumnealui boearinul nostru ce mai sus scriem.

{i nime s\ nu stea împotriva cartei domniei mele.

U Ias29, veleat 7208 <1700> iulie 30.

29  În Ia[i.
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lui s\ i se ia seama pân\ într-un cap de a]\; [i ce pagub\ s\ va cunoa[te c\ va fi

f\cut, s\-l fac\ [i f\r\ voia lui, cu [tirea domnului [i a arhiereului, s\ pue la loc. {i

înc\[ s\ se pedepseasc\ ca o slug\ lene[\ [i viclean\, care au îngropat talantul

domnului s\u [i ca un fur de sfinte [i r\pitor [i n\p\stuitor al s\racilor, pentru ca

s\ vaz\ [i al]ii s\ se îndrepteaze; c\ci noi am hot\rât acel venit al casei s\ fie al

s\racilor, precum însemn\m mai jos.

{i s\ aib\ datorie dumnealor s\ cerceteaze cu tot dinadinsul, s\ vaz\ face egu-

menul acea mil\ necontenit, precum s-au hot\rât, au ba? Pentru c\ci s\ cuvine

egumenul s\ fie p\stor, iar nu n\emit.

Pentru care lucru îi pohtim pe dumnealor ca pe ni[te fii iubi]i, s\ fac\ aceast\

osteneal\ [i s\ s\vâr[easc\ cu nevoin]\ câte noi am hot\rât, pentru ca s\ câ[tige

fie[tecarele pentru osteneala sa plata cea vrednic\ de la Dumnezeu.

Cap 4. Pentru c\lug\ri

În m\n\stire, în curtea dintâi, s\ se afle locuitori cu [\z\mântul pentru slujba

besericii; egumenul, doi ieromona[ greci carii s\ fie în strana cea mare s\ cânte

slujba grece[te, un diacon, un eclisiiarh monah, au [i ieromonah de s\ va întâmpla,

un pareclisiiarh, un chiliia[ pentru slujba egumenului, un cânt\re] de va fi c\lu-

g\r, au [i mirean neînsurat.

{i de s\ va întâmpla cineva din iubitorii de Hristos cre[tini vreun om de cinste,

au din ceata boereasc\ au din ceata negu]\toreasc\, s\ se îndeamne de voia lui s\

pohteasc\ via]a c\lug\reasc\ [i va vrea s\ locuiasc\ în m\n\stire, s\ fie priimit.

În a dooa curte: un chelar c\lug\r, un magupe]32, doi feciori neînsura] de slujb\,

doi arga]i, un gr\dinar, un vezetiu, un ]igan cu un copil pentru treaba cuhniei33.

Iar de vor cunoa[te egumenul [i epitropii c\ nu s\ va putea chivernisi casa cu

atâtea slugi, s\ mai pue pe câ] vor socoti c\ vor trebui [i fie[tecarele s\ aib\ hrana

sa din cas\, [i simbriia34dup\ cum s-ar socoti c\ ar fi mul]emi]i.

Cap 5. Pentru preo]i

Doi preo]i de mir vom s\ fie la beseric\ în strana cea mic\, s\ cânte slujba

rumânea[te, pentru c\ci fiind beserica cea veache de lemn mai nainte de mir, [i

zidindu-s\ aceasta, n-am vrut s\-i lipsim pre acei preot din mahala, pentru mân-

gâiarea lor [i pentru odihna mahalagiilor [i li s-au rânduit s\ ia simbrie fie[te-

carele de an câte taleri 20 [i câte [ase chile de pâine pentru mâncare; îns\ din

venitul besericii ei s\ n-aib\ treab\ a lua nimica nici de la un fel de slujb\ ce se

s\vâr[a[te în beseric\, f\r\ numai s\ ia de s\rindar fie[tecarele câte un taler.

32 Pitar, brutar.
33 Buc\t\riei.
34 Leaf\, salar.
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Cap 6. Pentru înv\]\tura copiilor

La trei copii s\raci ce vor s\ învea]e carte s\ li s\ dea câte [ase bani de zi de

mâncare [i la Pa[ti câte o dulam\35 de aba de 2 zlo]i [i câte un i[lic36 [i câte o

p\reche de cizme. {i ace[ti 3 copii s\ nu fie mai mici de zece ani, nici mai mari

de 15. {i aceast\ mil\ s\ li s\ fac\ pân\ în patru ani; c\ într-atâta vreme poate s\

înve]e [i slovone[te [i rumâne[te, [i apoi s\ se pue al]ii la loc. Iar de va vrea

vreunul s\ se fac\ c\lug\r [i va pohti s\ r\mâe în m\n\stire, s\ fie priimit.

{i când vor ie[i de la înv\]\tur\ s\ le dea egumenul câte o scrisoare la mân\ ca

cine va vrea dentr-în[ii s\ se însoare, când îi va veni vremea s\ vie s\-i dea cin-

cispr\zece taleri, s\-i fie la nunt\ ajutoriu. Iar dup\ aceia de va vrea cineva dentr-

în[ii s\ se [i preo]easc\ când va fi ceasul acela, s\ i se dea deosebi al]i 13 taleri:

opt taleri s\-i dea s\ se hirotoneasc\ diacon [i preot [i cinci taleri s\-i r\mâe lui, s\

fac\ el însu[i un s\rindariu [i s\ pomeneasc\ pre domnul carele va fi [i aceaste

cinci nume: Ioan, M\ria, Macarie ieromonah, Theodosie arhiereu [i Anthim p\-

c\tosul arhiereu; fac taleri 54.

Îns\ pre ace[ti copii s\ aib\ datorie unul dintre acei doi preo]i de mir, care va

fi mai pricopsit, s\-i învea]e carte [i alte rânduiale ale Besericii, dup\ cum s-au

a[\zat în foi]a cea de înv\]\tur\; [i pentru osteneala lui s\ i s\ dea din cas\ pentru

câte trei copii, taleri 20. {i ace[ti copii s\ p\zeasc\ în toate zilele la beseric\ la

Vecernie, la Utrenie [i la Liturghie pentru ca s\ înve]e frica lui Dumnezeu [i rân-

duiala Besericii. {i c\r]ile de înv\]\tura copiilor s\ fie din cas\.

În [tiin]\ s\ fie [i aceasta. Dup\ ce vor trece doi ani, s\ întrebe preotul pre

copii, de va vrea cineva dentr-în[ii s\ se fac\ preot, s\-l înve]e rânduiala preo]iei.

Iar de s\ va întâmpla care cumva dintr-acei trei copii, vreunul s\ nu [az\ la în-

v\]\tur\ pân\ se va plini hot\rârea acelor 4 ani, aceluia s\ nu i s\ fac\ acea mil\

rânduit\ ce scrie mai sus, adec\ s\ nu i s\ dea scrisoarea ca s\ vie s\ cear\ cei 15

taleri [i cei 13. {i cum va e[i acela, îndat\ s\ pue altul la loc.

Cap 7. Pentru îngroparea celor mor]i

Când va muri vreun s\rac sau vreo s\rac\, de cei ce au obiceai unii de-i poart\

pre uli]\ [i cer mil\, de care lucru necuvios râd neamurile, [i pentru ca s\ lip-

seasc\ acest obiceai r\u, am rânduit s\ se cheltuiasc\ din cas\ trei sute de bani.

Cu doao sute de bani s\ cumpere lumân\ri [i pânz\ [i altele ce ar trebui, iar o sut\

de bani s\-i ia preotul acela la care beseric\ s\ va îngropa acel s\rac, s\-i fac\

c\zuta pogrebanie37[i 3 Liturghii; a treia zi, a nooa zi [i la 40 de zile. Iar\ preotul

care nu va face acele Liturghii, s\ aib\ a da seama la ziua cea înfrico[at\ a

Judec\]ii.

35 Hain\ lung\.
36 C\ciul\ de blan\ sau de postav.
37 Slujba de înmormântare.
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Cap 8. Pentru mila celor închi[i [i s\racilor

În 52 de sâmbete [i de dumineci ce sunt într-un an, s\ se dea la pu[c\rie

sâmb\ta câte 20 de bani [i dumineca la s\raci câte 13 bani; îns\ s\racii s\ nu vie

tot unii, ci pe rând: unii într-o duminec\ [i al]ii într-alta. {i pentru ca s\ nu s\ fac\

înv\luial\, s\-i însemneaze pre to]i s\racii într-o foi]\ [i s\-i hot\rasc\ câte 13 s\

vie într-o duminec\ s\-[i ia banul. Fac taleri 12, bani 16. 

Cap 9. Pentru îmbr\c\mintele celor goli

La Joi mari s\ dea la trei s\raci câte o dulam\ de aba de un leu [i la trei fete

s\race câte o roche de taleri 1 pol [i câte o p\reche de cizme de taler pol, care fac

taleri 9. {i acestea s\ nu se dea tot la unele, ci s\ se fac\ într-acel fel ce scriem

mai sus pentru s\raci.

Cap 10. Pentru m\ritatul unei fete

În to]i anii, a dooa zi de S-tâi Dimitrie, s\ se dea unii fete s\race, carea va

vrea s\ se m\rite, atunce la nunta ei, taleri cincispr\zece. Îns\ aceasta s\ fie afar\

din ceale trei fete ce scriem mai sus. {i aceasta s\ s\ fac\ cu acest mijloc, adec\:

în trei dumineci mai înainte de zi, s\ aib\ datorie egumenul s\ zic\ în beseric\ în

vileag, întru auzul tuturor, ca cine va fi acea fat\ s\ se m\rite, s\ vie s\-[ spuie

numele. Iar de s-ar întâmpla care cumva s\ vie trei sau patru, pentru ca s\ nu fac\

gâlceava, nici s\ fie b\nuial\ la mijloc, s\ arunce sor]ii [i carii îi va c\dea, aceiia

s\-i fac\ egumenul scrisoare la mâna ei [i când va vrea s\ se m\rite, s\ vie s\-i

dea acei bani.

Cap 11. Pentru chiverniseala celor str\ini

La trei streini dintr-alt\ ]ar\, când s-ar întâmpla s\ vie întâi aici în ]ar\ pentru

mil\, trei zile s\ aib\ c\utare din cas\, de mâncare [i de b\utur\, [i a treia zi s\ li

se dea câte 30 de bani; îns\ al]ii s\ nu vie peste dân[ii. {i dup\ trei zile s\ mearg\

într-alt\ parte, s\-[ caute de s\r\cie [i de nevoia lor. Care fac pe an taleri 78.

Cap 12. Pentru candele

Trei candele s\ arz\ pururea, necontenit, zioa [i noaptea: una la Sfântul Prestol,

înaintea Sfântului Agne], a dooa la icoana Tuturor Sfin]ilor, [i a treia la icoana

Celor patru sfin]i, adec\ a lui S-tâi Nicolae, a Sfântului Anthim, a Sfântului Alexie

omul lui Dumnezeu [i a Sfintei Agathi.

Cap 13. Pentru cei patru sfin]i [i pentru s\rindar

Hot\râm [i vom s\ se fac\ în to]i anii nestr\mutat cu cinste slujbele celor patru

sfin]i din icoana ce st\ în strana cea mic\, [i milosteniile ce s-au rânduit la s\raci.

La septemvrie în 3 zile, s\ se fac\ coliva frumoas\ pentru sfântul Anthim [i o

f\clie de o oca s\ se pue înaintea icoanei; s\ se împart\ [i la 40 de beserici câte un

ort; s\ fac\ preo]ii Liturghie [i s\ pomeneasc\ pre domnul carele va fi, pre
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aib\ poclon în zioa praznicului un covor de taleri 10 [i a doua zi taleri 10 [i o

m\hram\ cu sârm\, de taleri 5. {i unui preot vl\dicesc [i doi diaconi, s\ li s\ dea [i

în zioa praznicului [i a dooa zi, popei 1 leu [i unui diacon 1 zlot, [i altui diacon 1 tult.

Iar\ de nu-i va da îndemân\ sfin]iei sale s\ fac\ aceast\ osteneal\, s\ n-aib\

datorie beseric\ s\ dea ace[ti bani.

Înc\-[ s\ aib\ egumenul datorie, într-un an de patru ori s\ duc\ poclon mitro-

politului }\râi: la Cr\ciun, la Pa[ti, la S-tâi Constandin [i când îl va chiema la

hramul besericii, câte 1 oca de cafea, [i câte o oca de zah\r; au de s\ va întâmpla

s\ nu s\ afle de acelia s\ duc\ altceva s\ pl\teasc\ pre]ul acelora. A[ijderea s\

aib\ a da egumenul din cas\ poclon mitropolitului la S-tâi Dimitrie, pentru cei

doi popi de mir ce vor fi de paza besericii, doi galbeni de aur. 

Cap 22. Pentru cercetarea bolnavilor

S\ aib\ datorie egumenul, ieromona[ii [i preo]ii, când va c\dea cineva în

boal\, au de ai casei, au m\car [i streinii, carii vor fi mahalagii la aceast\ beseric\,

sau [i dintr-alt\ parte, au parte b\rb\teasc\, au parte muereasc\, îndat\ s\ mearg\

s\-l cerceteaze, au s\ trimit\ din preo]i pre unul care va fi mai de isprav\, [i cu

cuvinte de mângâiare s\-l îndemne s\ se ispoveduiasc\, s\-[ fac\ maslu, s\ se

cuminece [i s\-[ fac\ diiat\ pe mult-pu]in ce ar avea. Îns\ diata s\ se fac\ dup\

izvodul ce l\s\m, [i cu acele mijloace ce scrie într-însa, pentru ca s\ ramâie [i

sufletul lui nev\t\mat, [i rudeniile lui far’de gâlceav\, iar\ nu cu f\]\rie pentru

niscai l\comii sau cu vreo pizm\, precum vedem c\ fac mul]i.

Îns\ s\-l îndemne pe bolnav, veri cu ce mijloc ar putea, s\ lase la Mitropolie

dintr-al s\u ceva, dup\ cumu-i va fi putin]a, c\ a[a s\ cuvine [i iaste cu dreptul, de

vreme ce iaste Mitropolia mum\ tuturor besericilor [i a toat\ politiei. Aceast\

cercetare pentru grija sufletelor s\ se fac\ [i la ]igani [i la ]igance [i la copiii lor,

c\ vor avea osând\ de nu-i vor cerceta de vreme ce sunt [i ei boteza]i în numele

Sfintei Troi]e [i sunt cre[tini ca [i noi.

Cap 23. Pentru pogrebania egumenului

Egumenul care va fi dup\ vremi, de va fi având niscai bani ai lui, au mul]i au

pu]ini, agonisi]i dintr-alt\ parte, pân\ a nu s\ lega cu casa aceasta, de va face so-

coteal\ dintru a lui bun\voin]\, la petrecania lui s\ lase acei bani casei pentru

odihna vie]ii lui ce au avut într-însa [i pentru pomenirea [i cinstea lui ce i s-au

rânduit s\ i s\ fac\ dup\ moarte, bine va face. Iar\ de va vrea s\-i dea milostenie

într-alte p\r]i, sau s\-i lase rudelor lui de va fi având, s\ aib\ voe cu al s\u s\ fac\

ce va vrea, numai din banii casei s\ nu fie, c\ci va avea osând\ [i p\cat, c\ nu i-au

f\cut casa nici un r\u în via]\, nici îi va face dup\ moarte, precum el însu[i va

cunoa[te de pe aceste scrise, de va fi om bun [i cre[tin.

Iar\ la pogrebania egumenului s\ aib\ datorie acei 5 epitropi s\ se roage mi-

tropolitului }\rii s\ fac\ osteneal\ cu 12 preo]i pre cari-i va vrea sfin]iia sa [i cu 2 diaconi,

s\ mearg\ s\ fac\ pogrebaniia egumenului. {i s\ se dea osteneala sfin]iei sale din
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LEGE

Pentru secularizarea averilor m\n\stire[ti*

Art. 1 Toate averile m\n\stire[ti din România sunt [i r\mân averi ale Statului.

Art. 2 Veniturile acestor averi se înscriu între veniturile ordinare ale bugetului

Statului.

Art. 3 O sum\ se afect\ locurilor sfinte c\tre care erau închinate unele din m\-

n\stirile p\mântene, [i aceasta numai sub titlul de ajutor, în conformitate cu inten-

]ia dedica]iunii lor.

Aceast\ sum\ se va m\rgini în maximum cifrei de optzeci [i dou\ No. 82 mi-

lioane lei, cursul din Constantinopol, o dat\ pentru totdeauna, cuprinzându-se în

aceast\ sum\ [i cele 31 adic\ treizeci [i unu milioane, ce locurile sfinte datoresc

}\rii Române[ti, dup\ stipula]iuni anterioare.

Art. 4 Comunit\]ile religioase ale locurilor de jos, vor fi datoare a da socoteli

anuale despre întrebuin]area veniturilor sus zisului capital.

Art. 5 În niciun caz, [i sub niciun cuvânt comunit\]ile religioase nu vor putea

atinge cea mai mic\ parte din capital, nici a întrebuin]a veniturile afar\ din desti-

na]iunea lor special\, adic\ între]inerea Bisericii Ortodoxe din Orient [i a stabili-

mentelor de binefacere lipite c\tre ea.

Art. 6 Guvernul va lua înapoi de la egumenii greci, ornamentele, c\r]ile [i

vasele sacre, cu care pietatea str\mo[ilor no[tri înzestrase aceste a[ez\minte, precum

[i documentele ce au fost încredin]ate zi[ilor egumeni, [i aceasta conform cu

inventarele ce se g\sesc în arhivele ]\rii.

Art. 7 Se afecteaz\ înc\ o sum\ de zece No. 10 milioane lei, bani cursul din

Constantinopol, pentru fondarea la Constantinopol, a unei [coli laice, [i a unui spital,

în care vor fi primi]i cre[tinii de toate riturile.

Art. 8 Stabilimentele, citate la art. 7 vor fi puse sub direc]iunea unui consiliu

prezidat de c\tre agentul României din Constantinopol [i compus de doi membri

români numi]i de guvernul Român, [i de doi membri ale[i de c\tre comunit\]ile

religioase ale locurilor sfinte.

Art. 9 Guvernul va lua m\suri de a se garanta atât capitalul de 51 milioane,

cât [i întrebuin]area venitului acestui capital.

* Decret No. 1251 din 15 Sept. 1863, publicat în Chiru C. Costescu, Colec]iune de Legi, Regu-

lamente, Acte, Deciziuni, Circul\ri, Instruc]iuni, Formulare [i Programe, vol. I, Bucure[ti, 1916, p. 595.

Colec]ii: Ioan M. Bujoreanu, Collectiunea de Legiuirile României vechi [i nuoi câte s-au pro-

mulgatu pêne la finele anului 1870, vol. I, Noua Typographie a Laboratoriloru Români, Bucuresci,

1873, pp. 1796-1797.
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DECRETUL ORGANIC NR. 1678, DIN 30 NOIEMBRIE 1864
PENTRU REGLEMENTAREA SCHIMEI MONAHALE*

(Legea c\lug\riei)

CAPITOLUL I

De c\lug\riri

Art. 1 Nu va putea fi c\lug\rit pe viitor niciun individ b\rbat dac\ nu va

întruni urm\toarele însu[iri:

a. S\ fie recunoscut\ de c\tre sinoadele generale pietatea [i voca]ia lui mona-

hal\ prin ispitirea religioas\ canonic\;

b. S\ fie în vârst\ minimum de 60 ani, sau de [i mai june, invalid, om incurabil; [i

c. S\ renun]e la pensiunea ce ar avea de la Stat.

Art. 2 Vor fi primi]i în ordinea monahal\ îns\, acei juni care, trecând înv\]\-

turile seminariale superioare, vor avea voca]ia aceasta, [i din care se va putea forma

clerul înalt.

Art. 3 Nu va putea îmbr\ca schima monahal\ nicio femeie, care nu va întruni

urm\toarele însu[iri:

a. S\ nu fie m\ritat\ [i s\ fie recomandat\ de Sinoadele generale despre pietatea,

religiozitatea [i voca]ia ei moral\;

b. S\ renun]e la pensiunea ce ar avea de Stat;

c. S\ fie în vârst\ minimum de 50 ani.

Art. 4 Pot fi c\lug\rite [i f\r\ de îndeplinirea vârstei de la lit. c., Art. 3:

a. Femeile invalide [i incurabile, care n-au mijloace de trai în lume;

b. Femeile care, din sim] umanitar, s-ar decide a se devota prin spitale, [coli

[i orice alte institute de binefacere ale Statului;

Acestea totu[i nu vor putea fi mai june de 30 ani.

c. Femeile eliberate din vreun penitenciar cu recomandarea Sinodului general.

CAPITOLUL II

De metanii

Nicio c\lug\rire nu se va face pe viitor pe la alte m\n\stiri, schituri [i sih\strii

decât la acelea din România ce se vor hot\rî prin regulament special.

CAPITOLUL III

Art. 5 Nicio autoritate eclesiastic\ nu va putea da vreunui individ b\rbat sau

femeie, tunsura monahal\, dac\ nu-i va prezenta:

a. Autorizarea Sinodului general, [i

b. Autorizarea Ministerului cultelor.

* Publicat în Ioan M. Bujoreanu, Collectiunea de Legiuirile României vechi [i nuoi câte s-au

promulgatu pêne la finele anului 1870, vol. I, Noua Typographie a Laboratoriloru Români, Buc-

uresci, 1873, pp. 1795-1796.

Colec]ii: Nicolae Isar, Rela]ii stat-biseric\ în România (1821-1914): sintez\ [i culegere de texte,

Editura Funda]iei „România de Mâine”, Bucure[ti, 2007, pp. 101-102.
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CAPITOLUL IV

Despre între]inerea c\lug\rilor

Art. 6 Pentru între]inerea c\lug\rilor [i a c\lug\ri]elor Ministerul cultelor prevede

în buget sume anuale pe num\rul lor.

Art. 7 Aceste sume nu sunt personal liberate de indivizi, ci puse la comuna

îndestulare a m\n\stirii; economiile de la ele revin Statului. Un regulament special

pentru administrarea economic\ a chinoviilor, se va întocmi de c\tre Ministerul

cultelor.

Art. 8 C\lug\rii [i c\lug\ri]ele, care vor fi închinat averea la m\n\stirii cu oarecare

condi]iuni despre între]inerea persoanelor, se vor bucura de acele condi]iuni [i în

viitor pe cât vor tr\i.

CAPITOLUL V

Dispozi]ii tranzitorii

Art. 9 R\mân desfiin]ate toate dispozi]iunile, legile [i regulamentele contrarii

acestei legi de fa]\.

Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române
din Ungaria [i Transilvania*

Capu III
M\n\stirile

[...]
§ 66. M\n\stirea este locuin]a acelor persoane biserice[ti, care sunt întrunite

canonic prin votul solemn de a-[i petrece via]a în toat\ înfrânarea, în s\r\cie [i
obedien]\.

§ 67. M\n\stirea de o parte întrune[te în sine calit\]ile unei comune biseri-
ce[ti, de alt\ parte îns\ este coordinat\ unui protopresbiterat, [i ca atare e supus\
numai autorit\]ilor eparhiale.

§ 68. M\n\stirea se poate fonda [i înfiin]a numai cu învoirea [i binecuvân-
tarea episcopului concerninte; iar fundatorul este dator s\ asigure izvoarele de
venituri necesare spre sus]inerea m\n\stirii.

§ 69. Din m\n\stiri nu se pot face loca[uri lume[ti.
§ 70. Monahii cu cel\lalt personal din m\n\stire stau sub nemijlocita inspec]ie

a prepozitului; iar mijlocit sub jurisdic]ia episcopului, respectiv arhiepiscopului
diecezan.

§ 71. Cel ce va s\ se fac\ monah, trebuie s\ se supun\ încerc\rii canonice, apoi
aflându-se demn prin Sinodul m\n\stiresc de a se primi în tagma monahal\, prin
prepozitul m\n\stirii se arat\ episcopului, respectiv arhiepiscopului, [i i se d\ bine-
cuvântarea arhiereasc\.

* Publicat în Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Marius Eppel, Pavel Vesa, Institu]ii ecleziastice.

Compendiu de legisla]ie bisericeasc\ (secolul al XIX-lea), Presa Universitar\ Clujean\, 2010, Cluj-

Napoca, pp. 262-266.
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nu înf\]i[eaz\ documente despre constat\rile ar\tate mai sus, suplica se trimite

protoiereului respectiv spre cercetare [i constatare de împrejur\rile ar\tate în arti-

colul precedent.

Art. 5 Dac\ suplicantul dup\ finirea termenului de o lun\ de zile r\mâne sta-

tornic în deciziunea luat\, atunci Episcopul îl recomand\ superiorului m\n\stirii,

unde suplicantul dore[te a petrece via]a sa, spre a-l supune ispitirii canonice.

Art. 6 Dac\ m\n\stirea aceea nu este în eparhia Episcopului respectiv, atunci

acesta îl recomand\, cu toate documentele relative la caz, Episcopului în a c\ruia

eparhie este m\n\stirea, dup\ care [i suplicantul trece sub jurisdic]iunea canonic\

a acestui din urm\.

Art. 7 Termenul ispitirii în monastire poate fi mai lung sau mai scurt, dup\

chibzuirea Episcopului [i dup\ inform\rile ce prime[te de la superiorul m\n\stirii.

În tot cazul, cercarea conform canoanelor (sinod întâi – al doilea canon 5) s\ se

prelungeasc\ nu mai pu]in de [ase luni, dar nici mai mult de trei ani. Hot\rârea

termenului între aceste dou\ margini se las\ la chibzuirea Episcopului. Cel ce în

acest interval n-a dat dovezi îndeajuns despre voca]iunea monahal\, superiorul

s\-i fac\ cunoscut a se reîntoarce la lume.

Art. 8 Superiorul aplicând regulile monahale asupra fratelui supus cerc\rii,

va observa conduita lui cu scrupulozitate, [i dac\ se va încredin]a de statornicia

hot\rârii [i de voca]ia lui la monahism va raporta Episcopului eparhiot, cerând

învoirea de a-l tunde în schim\. 

Art. 9 Episcopul eparhiot, cu descrierea tuturor lucr\rilor precedente în ches-

tiunea cererii suplicantului de a fi admis la m\n\stire, va cere la Sfântul Sinod

învoirea tunderii în monahism, [i, dup\ primirea unui asemenea, va binecuvânta

cererea superiorului pentru tunderea persoanei încercate.

Art. 10. Dac\ în timpul cercarii fratele ar fi în primejdie de moarte [i ar cere

c\lug\rirea ca cea mai de pe urm\ dorin]\ ce poate adresa confra]ilor s\i pentru

mântuirea sufletului, atunci superiorul cu învoirea Episcopului eparhiot s\-l tund\

în c\lug\rie, conform hot\rârii canoanelor pentru asemenea caz (canonul 5, I-II; 25

al Sfântului Nichifor M\rturisitorul). Dac\ îns\ un asemenea s-ar îns\n\to[a, atunci

se vor face lucr\rile c\tre Sinod prev\zute în art. precedent, cu ar\tarea cazului

excep]ional.

Art. 11 Tunderea în monahism nu se permite a se face decât numai prin m\-

n\stiri [i dup\ regulile stabilite mai sus.

Art. 12 Orice persoan\ din cler va cuteza a tunde în monahism pe alt\ cale,

va c\dea sub judecata bisericeasc\. Oricine va primi monahismul afar\ de cu-

prinsul României [i f\r\ permisiunea [i binecuvântarea Sfântului Sinod, nu se va

putea bucura de drepturile acordate de legi clerului [i monahismului român.

Art. 13 Cel ce s-a consacrat la via]a monahiceasc\, s-a desf\cut de toate leg\-

turile sale materiale cu lumea; averea sa o a împ\r]it cui se cuvenea, oprind pentru

sine numai cât i-ar fi de trebuin]\ pentru existen]a sa în m\n\stire, dar [i aceasta,

dup\ ce se va c\lug\ri, trece în folosul comunit\]ii p\rin]ilor din m\n\stire.
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Art. 14 Nimeni nu poate cere de la m\n\stire între]inere dac\ nu este din

num\rul monahilor a c\rora între]inere se prevede prin bugetul Statului.

Noul admis la c\lug\rie va tr\i pe compta sa pân\ ce s-ar face vacan]\ prin

moartea sau ie[irea din m\n\stire a vreunuia din monahii ce se între]ineau de

m\n\stire.

Înscrierea în locurile vacante se va face în ordinea vechimii în m\n\stire [i a

meritelor aspiran]ilor la între]inere.

Capitolul II

Disciplina m\n\stireasc\

Art. 15 Disciplina m\n\stireasc\ se va p\zi în totul dup\ hot\rârile Sinoade-

lor [i ale Sfin]ilor P\rin]i.

Art. 16 Oricine se consacr\ vie]ii monahice[ti în mân\stire nu mai este st\pân

pe sine [i voin]a sa, ci r\mâne în totul dup\ Dumnezeu supus canoanelor monas-

tice [i voin]ei superiorului s\u pân\ la moarte.

Art. 17 Pe fra]ii [i monahii petrec\tori în mân\stire, superiorul îi încredin-

]eaz\ pov\]uirii spirituale [i privegherii duhovnicilor sau [i monahilor celor mai

înainta]i în via]a spiritual\.

Art. 18 Fra]ii [i monahii, to]i f\r\ osebire, sunt datori în toat\ seara, dup\

pavecerni]\, a-[i descoperi con[tiin]a lor la duhovnic prin m\rturisire spre a lua

de la el pov\]uirile spirituale necesarii.

Art. 19 Orânduielile biserice[ti, precum [i rug\ciunile private prin chilii, s\

se p\zeasc\ f\r\ abatere întocmai dup\ tipic [i dup\ regulile a[ezate de Sfin]ii

P\rin]i, f\r\ a l\sa ceva din cele odat\ legiuite.

Art. 20 To]i monahii sunt datori a frecventa în toate zilele biserica [i a asculta

oficiile divine; f\r\ o prealabil\ învoire a superiorului, nimeni nu poate fi scutit

de aceast\ mare datorin]\ a monahismului.

Art. 21 Masa s\ fie comun\ pentru to]i, f\r\ osebire; excep]ie se poate face

numai pentru bolnavi [i pentru cei trimi[i în diferite ascult\ri, cari, din aceast\

cauz\, nu ar putea fi prezen]i la timpul obicinuit al mesei; de asemenea în

mân\stirile de femei, unde nu s-ar putea aplica masa comun\.

Cine nu voie[te a se folosi de masa comun\, conform regulilor chinoviale,

r\mâne a se hr\ni din propriile sale mijloace, f\r\ a avea drept s\ pretind\ ceva

din îndestularea comun\.

Art. 22 Trapeza va fi totdeauna înso]it\ de orânduielile a[ezate de Sfin]ii

P\rin]i atât în privin]a timpului cât [i a rug\ciunilor, cânt\rilor [i citirilor stabilite

prin tipicul mân\stiresc.

Art. 23 Posturile cele a[ezate de biseric\ [i acele orânduite de Sfin]ii P\rin]i

cu privire la via]a monahal\ s\ se p\zeasc\ cu mare scump\tate. Hrana iar\[i s\

fie preg\tit\ în conformitate cu regulile a[ezate de Sfin]ii P\rin]i [i tipicul bisericesc.

Art. 24 Nu este iertat nim\nui, afar\ de boal\ [i de ceasurile prev\zute la art. 21,

a lua bucate de la masa comun\ [i a le duce în chilia sa.
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Art. 25 To]i monahii petrec\tori în mân\stire sunt datori a p\zi unirea spiritului

[i leg\tura dragostei între ei, în numele lui Isus Cristos, Carele a venit pre p\mânt

ca s\ fac\ pace între oameni [i s\-i înve]e a se iubi. Aceste dou\ virtu]i s\ le pun\

mai presus de orice strâmtorire [i chiar suferin]e, conform f\g\duin]elor date la

tundere. S\ nu se uite cuvântul Mântuitorului, c\ orice cas\ [i chiar împ\r\]iile

dezbinându-se în întrul lor, se distrug în sine.

Art. 26 Adun\rile pe la chilii, conversa]iunile de[arte [i toate felurile de pe-

treceri nefolositoare sau v\t\m\toare de suflet sunt cu totul oprite. Petrecerea cea

mai pl\cut\ a monahului trebuie s\ fie rug\ciunea, oficiul divin [i ascultarea.

Cine nu simte mul]umirea sufleteasc\ a sa întru aceasta, [i caut\ alte desf\t\ri

lume[ti, acela este r\u monah.

Art. 27 Ocupa]iunile monahale, afar\ de oficiul divin [i pravil\ sau rug\ciunile

prescrise de Sfin]ii P\rin]i, nu trebuie s\ fie decât ocupa]ia cu citirea [i scrierea,

cu manufacturile [i ascultarea ce i se va orândui de autoritatea mân\stireasc\.

Art. 28 Nu este iertat monahilor a se ocupa cu lucruri lume[ti precum:

arenda de mo[ii, comer], afar\ de manufacturile sale proprii [i aceasta numai cu

învoirea [i sub controlul superiorului, nici a avea alt\ proprietate afar\ de chilia

sa în mân\stire.

Art. 29 Nu este iertat monahului a vie]ui afar\ de cuprinsul m\n\stirii, chiar

în propria sa cas\; excep]ie se face numai pentru acele persoane de starea mona-

hiceasc\ pe cari autoritatea bisericeasc\ socote[te de trebuin]\ a le scoate din mâ-

n\stire [i a le încredin]a oarecari func]iuni publice în folosul bisericii [i al socie-

t\]ii, precum sunt: profesorii, predicatorii, îngrijitorii de biserici [i alte posturi

biserice[ti pe la Mitropolii, Episcopii, Seminarii, etc. Dar [i ace[tia vie]uind, în

mijlocul societ\]ii, sunt datori a nu p\r\si chipul vie]uirii acel convenabil tagmei

monahice[ti, [i în toat\ conduita lor a da exemple de moralitate evangelic\, pentru

ca oamenii v\zând faptele lor cele bune s\ m\reasc\ pe Tat\ Ceresc. Episcopul

are asupra lor o deosebit\ priveghere din acest punct de vedere, [i îndat\ ce ar

observa c\ conduita lor nu corespunde scopului, f\r\ întârziere s\-i trimit\ la

urma lor în mân\stire.

Art. 30 Nu este iertat monahului a ie[i undeva de la m\n\stirea sa f\r\ bilet

constatator de trebuin]\, de locul de unde se duce, de termenul pe cât  s-a învoit [i

adeverit cu subscrierea superiorului [i cu sigiliul m\n\stirii; altmintrelea, se va

privi ca vagabond.

Art. 31 Vagabondajul sau pribegirea de la o m\n\stire la alta, ori umblare

prin lume f\r\ treab\, sunt cu totul oprite; de aceea, orice autoritate fie biseri-

ceasc\, fie civil\, îndat\ ce ar g\si vreun monah f\r\ biletul superiorului, sau

peste termenul pe cât  s-a fost învoit de la m\n\stire, s\-l trimit\ la autoritatea

eparhial\ cea mai cu apropiere spre a se înainta lucr\rile legiuite pentru ni[te

asemenea.

Autorit\]ile civile totdeauna vor da concursul lor autorit\]ii biserice[ti, când

li s-ar cere în asemenea cazuri.
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Art. 32 Monahul aflându-se ie[it din m\n\stire pentru vreo trebuin]\ m\n\s-

tireasc\ sau particular\ a sa este dator a se purta cu toat\ cuviin]a cerut\ de pur-

tarea sa. La ora[ele de re[edin]\, este dator mai întâi a se prezenta la autoritatea

bisericeasc\ respectiv\; iar în comunele rurale la preotul comunei, spre a-[i da

îndrept\rile [i a face cunoscute trebuin]ele sale, precum [i locul unde g\zduie[te.

La din contr\ urmare, s\ se trimit\ la autoritatea eparhial\, cu ar\tarea de cele întâmplate.

Art. 33 Monahii ce ar fi de o conduit\ b\nuit\ nu vor c\p\ta învoire de a ie[i

din m\n\stire sub nici un pretext.

Art. 34 Cer[etoria este oprit\ monahilor sub orice form\; de asemenea umblarea

prin ora[e, sate [i drumuri cu icoana sau cu moa[te pentru a adun\ mil\. Excep]ie

se face numai pentru aceea pe cari autoritatea eparhial\ i va autoriza a umbla cu

condica spre a aduna ajutoare în folosul vreunei biserici, sau altei institu]iuni

pentru binele comun.

Art. 35 Orice abatere de la cuviin]a [i cuvio[ia prescris\ prin canoanele

monahismului, precum: în conversa]ie, în mâncare [i b\utur\, în întrebuin]area

timpului, în îmbr\c\minte, etc., este oprit\ monahilor atât în m\n\stire cât [i afar\.

Art. 36 Monahilor care, f\r\ învoirea autorit\]ii biserice[ti, s-ar afla petrecând

prin ora[e sau sate, s\ li se fac\ cunoscut c\ în cel mai scurt timp s\ se reîntoarne

la metania lor. La nesupunere s\ se trimit\ în m\n\stire prin autoritatea civil\.

Capitolul III

Superiorii m\n\stirilor

Art. 37 Superiorii m\n\stirilor se aleg de c\tre monahi, dintre p\rin]ii m\n\stirii

care au mai multe merite prin serviciile f\cute de ei chinoviei, prin [tiin]a Sfintelor

Scripturi [i prin via]a duhovniceasc\ exemplar\.

Art. 38 To]i p\rin]ii ce întrunesc aceste calit\]i se înscriu pe o list\ preg\tit\

de timpuriu de Episcopul eparhiot dup\ listele de calit\]i ce se p\streaz\ la epis-

copie [i subscris\ de dânsul.

Art. 39 Când este a se face nou\ alegere, Episcopul, prin delegatul s\u, con-

voac\ fr\]imea chinoviei spre alegerea superiorului.

Art. 40 Misiunea delegatului este numai privegherea de a se p\zi buna ordine

la alegere [i ca ea s\ se fac\ dup\ regulile stabilite. 

Art. 41 La alegere se proced\ în urm\torul mod:

a) Spre ziua alegerii se face în biseric\ privighere;

b) În ziua hot\rât\ pentru alegere, dup\ Sfânta Liturghie, dându-se semnal

prin clopot, se adun\ to]i p\rin]ii în trapeza m\n\stirii, unde de timpuriu este

a[ezat\ o mas\ pe care sunt puse crucea, Evanghelia, urna [i cele trebuitoare pentru

scris. Mai întâi se face Te-Deum de mul]umire lui Dumnezeu [i cu polihroniu

Prea în\l]atului Domn, Mitropolitului sau Episcopului eparhiot;

c) Delegatul Episcopului cite[te ordinul pentru alegere de nou superior, apoi

lista de candida]i, preg\tit\ dup\ cum s-a ar\tat la art. 38;

d) Se face apelul nominal al p\rin]ilor votan]i;


