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Contestat în cercurile politice internaionale înainte i dup promulgare,
legea secularizrii averilor mnstireti va fi apreciat diferit i de ctre segmentele
societii româneti. Dac unii au vzut în lege o afirmare puternic a autoritii
tânrului stat român, care a adus în patrimoniul public o însemnat suprafa din
teritoriul rii, alii, îndeosebi mediile ecleziastice au vzut în lege o lovitur dat vieii
mnstireti.1
Având un rol determinant în constituirea proprietii statului, legea secularizrii
averilor mnstireti a fost gândit diplomatic i politic ca una din soluiile cele mai
viabile în rezolvarea, în perspectiv, a problemei proprietii rurale. Dorind o lege
agrar care s satisfac toate gruprile politice, dar care s vin i în întâmpinarea
dorinei arztoare a rnimii clcae, Cuza i guvernul Koglniceanu au vzut în
secularizare o imens posibilitate de constituire a domeniilor statului pe care vor fi
împroprietrii zeci de mii de rani, care nu au putut primi pmântul necesar pe
proprietile ce au fcut obiectul legii rurale din 1864.
În plan politic Cuza rezolva dou probleme delicate: da satisfacie gruprilor
radicale care susineau realizarea întocmai a programului paoptist, dar, în acelai
timp, nu irita prea mult gruprile conservatoare, care vedeau în viitoarea lege rural o
lovitur dat bazei lor economice.
Cu ocazia punerii în aplicare a legii rurale din 1864, comisiile însrcinate cu
delimitarea loturilor rneti vor consemna în procesele verbale dese situaii în care,
neavând suficient pmânt pe proprietile particulare unde-i gsise legea, ranii
primeau pmânt pe fostele domenii ecleziastice, alctuind la promulgarea legii,
domeniile statului.
Datele arhivistice arat un numr mare de rani care-i gsesc rezolvat
problema pmântului pe fostele proprieti ecleziastice. Ca relevan prezentm
2
numrul ranilor împroprietrii pe câteva moii mnstireti din judeul Gorj . Pe 8
moii ale mnstiri Tismana au fost împroprietrii 1473 de rani (Godineti - 259,
Cîlceti - 211, Mogoani - 81, Tismana - 272, Petiani - 143, Bîlta - 214, Ceauru 171, Pocruia - 182). Pe 4 proprieti ale mnstirii Motru au fost împroprietrii 867 de
rani (Ioneti - 312, Ilieti - 115, Brneti - 302, Murgeti - 138). Documentele vremii
arat c împroprietrirea ranilor pe fostele proprieti mnstireti s-a desfurat în
condiii mult mai bune decât pe proprietile particulare.
Foarte rare au fost contestaiile în cazul acestora i au inut mai mult de
chestiuni procedurale sau de calitatea pmântului.
Rmas ca o problem nerezolvat la 1864, împroprietrirea însureilor va
capta puternic atenia opiniei publice româneti. Cum o alt atacare a proprietii
particulare nu se întrevedea, soluia nu putea fi decât împroprietrirea acestora pe
fostele proprieti ecleziastice, care acum alctuiau întinsele domenii ale statului.
1

În 1906, Athanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului Noului Severin da legea pe seama
nesbuinei egumenilor greci, socotind c „secularizarea mnstirilor a fost inevitabil”, în SF.
Episc. a Eparhiei Râmnicului Noului Severin, Buc., 1906, p. CIX
2
Arh. St. Tg-Jiu, Prefectura judeului Gorj, dos. 2-4 / 1864

191

Referindu-se la aceast arztoare dorin a unei însemnate pri din rnimea
român, Koglniceanu, într-un patetic discurs parlamentar arta c avântul soldailor
români pe câmpurile de lupt din Balcani a fost însufleit i de promisiunea
împroprietririi însureilor „…acest magic cuvânt a încurajat pe aceti soldai ca, cu
entuziasm, s mearg de dou, de trei ori la asalt”3. La rândul lui C. A. Rosetti spunea
c împroprietrirea însureilor „este pentru dânii un drept câtigat, iar pentru guvern
o datorie de împlinit”.4
Statisticile indic cifra de 48000 de rani împroprietrii la 1878 pe domeniile
statului.5 Între judeele Olteniei cu cel mai mare numr de însurei împroprietrii la
1878 se afl Doljul cu 2906, care au primit 15678 ha i 5384 m2, urmat la mare
distan de Vâlcea, cu 281 rani, care au primit 991 ha i 3896 m2 i Gorjul cu 171
rani, ce au primit 702 ha i 1812m2.6 De remarcat este faptul c cei împroprietrii la
1878 pe fostele proprieti ecleziastice din judeul Dolj reprezentau 9,14% din totalul
ranilor împroprietrii prin legea rural de la 1864.7
Secularizând proprietatea ecleziastic i constituind pe baza acesteia domeniile statului, Cuza i guvernul Kogliniceanu au contribuit substanial la schimbarea
structurii proprietii rurale. Dispruse, ca urmare a secularizrii, marele domeniu
mnstiresc. Îi luase locul marele domeniu al statului. Legea rural de la 1864, urmat
de cea din 1878 i de legile de vânzare a pmânturilor din domeniul statului au contribuit la stabilirea unor noi raporturi de proprietate i, implicit, la modificri ale structurii
sociale.
Analiza proprietii ecleziastice din Oltenia de dup 1864 trebuie s in
seama de analiza evoluiilor constatate în relaiile de proprietate din România între
cele dou mari reforme agrare.
Este cert constatarea politicienilor i economitilor vremii c legea secularizrii averilor mnstireti i legile legate de proprietatea rural n-au reuit s dea
rnimii statutul social i economic, care s le permit progresul scontat. În urma
acestor reforme marea proprietate funciar particular rmânea dominant i alturi
de proprietatea de stat i a bisericii deinea 85% din suprafaa arabil, de fâna i
pdure a rii, în timp ce totalitatea ranilor beneficiau doar de 15% din aceast
8
suprafa .
Dei în mâna ranilor intraser 1765000 ha prin împroprietrirea din 1864 i
cea din 1878 (împroprietrirea însureilor), la care s-au adugat cele 774600 ha din
domeniile statului, vândute ranilor în loturi de câte 5 ha i 30000 ha vândute în loturi
de câte 10 ha, marea proprietate funciar, particular i de stat deine aproximativ 4,6
milioane ha (din totalul celor 4,5 – 4,6 ha).
Sporul demografic, diviziunea proprietii rurale prin motenire, vinderea
micilor proprieti din diverse motive, statutul socioeconomic incert, toate au condus la
o deposedare de pmânt a ranilor, spre straturile inferioare. Aa se explic de ce
între 1864 i 1905 numrul ranilor lipsii de pmânt s-a ridicat la aproximativ
4000009. În judeul Gorj la 1864 erau 1176 gospodrii rneti fr pmânt (3,2 %),
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iar în 1905, 2262 gospodrii, (4,9%), în Vâlcea, de la 2197 în 1864 (4,9%) s-a ajuns la
2729 în 1905 (6,7%)10.
Dac asupra marii proprieti funciare particulare i de stat i asupra
proprietii rneti economitii i politicienii vremii s-au întrecut în analize, dezbateri
i alctuirea unor politici structurale, proprietatea ecleziastic dup 1864 n-a captat
decât tangenial i nesemnificativ atenia opiniei publice. Una din cauze ar fi aceea c,
dup secularizare, cea mai mare parte a proprietii ecleziastice alctuia domeniul
statului; ceea ce a rmas în posesia aezmintelor religioase era infim de nesemnificativ i nu avea ca atare, un impact major asupra structurii socioeconomice.
De altfel atenia opiniei publice a fost mai mult captat de legile bisericeti,
care trebuiau s clarifice statutul slujitorilor cultului i s imprime vieii religioase un
curs ascendent, ca o garanie a sporirii strii de moralitate a poporului. Însi
domnitorul Cuza a considerat legile din domeniul vieii ecleziastice ca o necesitate a
modernizrii instituionale.
Aceste legi au fost: Decretul pentru înfiinarea unei autoriti sinodale pentru
afacerile religiei române (1864), Decretul organic pentru reglementarea schimei
monahiceti (1864), Legea comunal (1864), Legea pentru numirea de mitropolii i
episcopi eparhioi în România (1865). Ultima dintre legi a provocat mari controverse în
societatea româneasc, acest episod fiind cunoscut în istoria bisericii române ca
„lupta pentru canonicitate”.
Ca i în cazul legii de secularizare, Cuza a avut alturi cvasitotalitatea
factorilor responsabili, mitropolit, episcopi, oameni politici, preoi i laici, care
considerau c biserica român s-a bucurat întotdeauna de independen fa de
Patriarhia de la Constantinopol i c legile bisericeti nu fceau decât s sancioneze
11
o stare deja existent . Aceeai apreciere pozitiv a primit i legea comunal prin
care starea civil era trecut în seama primriilor12.
Legile bisericeti vor reine i în anii urmtori atenia factorilor politici care se
vor concentra asupra problemelor financiare legate de susinerea cultului ortodox.
Dac prin adresa nr. 21446/1864 Ministerul Cultelor stabilea numrul protopopilor i
sumele alocate, prin „Legea organic pentru alegerea mitropoliilor i episcopilor
eparhioi, cum i a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici autocefale ortodoxe
române” se statuau potrivit canoanelor poziia protopopilor, relaiile ierarhice,
indemnizaiile, competente.
Aceast lege, precum i legea agrar de la 1864, care dduse bisericilor
parohiale câte 8,5 ha de pmânt, trebuiau s confere bisericii un statut propriu,
asigurându-i atât partea material, cât i cea spiritual. Cum prin Legea comunal a
lui Cuza întreinerea clerului i a bisericilor trecuse în sarcina comunelor era
previzibil o degradare a vieii religioase. Primriile, care se confruntau ele însi cu
mari probleme financiare ori nu ddeau nimic, ori plteau sume derizorii, încât preoii
13
se întreineau doar din slujbe i din pmânturile bisericilor, acolo unde erau .
Transferul responsabilitilor ctre comunitile rurale i urbane nu a avut
efectul scontat, slujitorii cultului i consiliile bisericeti acuzându-se reciproc de
proasta gestionare a proprietilor bisericeti. Proprietatea mnstireasc era infim14.
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Documentele de arhiv, coroborate cu însemnrile unor cltori pe urmele
aezmintelor de cult de la sfâritul secolului al XIX-lea, relev o degradare continu a
vieii materiale a slujitorilor cultului, dar i o ruinare a multor edificii. Dup secularizare
mnstirile din judeele Olteniei dispuneau de pmânt i bunuri foarte puine, ce
rareori mai permiteau întreinerea în bune condiii a construciilor avute. Proprietile
ce erau lsate stabilimentelor mnstirilor din Oltenia erau:15
Mnstirea
(Schitul)

Bistria

Arnota

Cozia

Govora

Denumirea proprietii

Comuna

Venituri anuale
i arenda

O vie cu 12 pogoane 1 pogon pmânt slobod o
cas un teasc dou bute
O vie de 4 pogoane prsit i nelucrat de 3
ani O pdure de 4 pogoane
O ograd de pruni de 6 pogoane
O livad i ograd de pruni de 4 pogoane
Ograd de pruni de 4 pogoane
Un grajd i obor de vite
2 grdini de 4 pogoane

Târgu
Drgani

1000

Mitrofani

10000

Titireciu
Brdeti

80
50

Costeti

50

Costeti

0 moar fci cu o roat

Costeti

Vie de 6 pogoane i jumtate i loc slobod
O cas veche i un lin
Vie de3 pogoane
Loc slobod de ½ pogon
Vie prsit de un an de 4 pogoane
Grdin 4 pogoane în jurul mnstirii
O grdin de zarzavat de un pogon i ½
O vie de 14 pogoane 2 pogoane artur
3 pogoane loc slobod cu mrciniuri
o cas veche un opron
2 grdini cu pomi i zarzavat de 11 pogoane
Loc de 3 pogoane i un grajd, 2 case,
2 oproane în faa mnstirii
10 pogoane izlaz lâng mnstire
O vie de 10 pogoane
Un opron prsit
Lin vechi, doag veche, 2 bute,
un teasc, 2 putini, un hârdu
loc slobod de 3 pogoane i ½
O vie de 10 pogoane i ½
Loc slobod de 6 pogoane, un crâng i pdure
Un opron de lemn, un opron de piatr
O vie de un pogon, prsit
Un pogon livad cu pruni

Târgu
Drgani

50
Venit 5000 lei
Arenda 1000 lei
Venit 4000 lei
Arenda 250 lei

Prudeni

Arenda 30 lei

Prudeni
Costeti
Dobriceni

Arenda 50 lei
Arenda 50 lei
Arenda 50 lei

Grdeti

Venit 2500 lei
Arenda 500 lei

Climneti

Arenda 346 lei

Climneti

Arenda 346 lei

Climneti

Arenda 12 lei

Drgani

Venit între
3000lei i 20000
lei Se poate
arenda la 400 lei

Clina

Venit 2500 lei
Arenda 200 lei

4 pogoane livad

Episcopia
Râmnicului

8 pogoane grdin de zarzavat în curtea
mnstirii
O vie de 44 pogoane. Un pogon loc slobod i
crâng un pogon. Cas de edere cu pivni de
zid, un teasc i dou bute
O vie în Mahalaua Cetuia de 24 pogoane

15

Inteti
Inteti
Govora
Drgani

Venit 15000 lei
Arenda 5000 lei

Mahalaua
Cetuia

Arenda 700 lei
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Venit anual pân
la 60 lei
Veni pân la 110
lei
Venit pân la 99
lei

Cluiu

Schitul
Mrculeti

Vie de 6 pogoane prsit
Loc slobod de 2 pogoane

Drgani

Arenda 150 lei

O vie de 4 pogoane, opron vechi, o cas de
edere

Drgani

Venit 15000 lei i
arenda 1500 lei
împreun cu cele
din Suteti

O vie de 7 pogoane, un pogon loc slobod, o
cas de edere.
Un opron vechi, o cram de bârne, un teasc
Jitianu
O vie de 15 pogoane i ½, ½ pogon loc slobod,
(Dolj)
o cas de edere, un opron
O vie de 12 pogoane, 2 pogoane loc slobod,
Schitul
O grdin de 2 pogoane cu pruni, o ograd de
erbneti
artur de 3 pogoane, o moar cu o piatr care
Morunglav
nu funcioneaz
O vie de 5 pogoane roditoare
2 pogoane i ½ pdure
o cas de edere un opron
O vie de 4 pogoane. Un loc de edere în jurul
viei. O cas
O vie de 2 pogoane i ½ lucrat
½ pogon de livad
un opron
O vie de 9 pogoane, 2 pogoane livad,
4 pogoanepdure, o vie împrejmuit,
o cas de edere, un opron, 2 linuri,
un teasc
O vie de 14 pogoane roditoare, o livad de 3
Hurezu
pogoane i ½ cu pdure mrunt
O vie de 14 pogoane
O grdin de 3 pogoane, o grdin în faa
mnstirii de 13 pogoane i 30 stânjeni
O grdin în faa mnstirii de 2 pogoane,
un loc cu pomi i florrie în faa mnstirii,
un loc pune de 7 pogoane
O grdin cu eleteu de 4 pogoane împrejmuit
cu zid
O moar cu fci
O cas cu 4 camere
36 pogoane izlaz
2 grdini de 6 pogoane în incinta mnstirii
Dintrunlemn
O cas de edere

Surpatele

O vie de 8 pogoane, o cas un teasc,
un opron
O vie de 8 pogoane, un pogon de livad,
un opron, o grdin cu pruni de 5 pogoane
O grdin de 7 pogoane lucrtoare

Mnstirea O vie de 11 pogoane i ½, o cas de edere, un
Mamu
opron, un teasc, o butie plin cu uic
O vie de 3 pogoane
Srcineti
O grdin de zarzavat de 4 pogoane în care
sunt i pomi
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Suteti
Guoieni i
Amrti

10000 lei venit i
arend 600

tefneti

Venit 5000 lei
Arenda 500 lei

Isvoru

Venit 5000 lei
Arenda 200 lei

Fumureni

Venit 4000 lei
Arenda 150 lei

Nemoiu

Venit 3000 lei
Arenda 100 lei

Suteti

Venit 10000 lei
Arenda 500 lei

Valea Rii

Venit 15000 lei
Arenda 500 lei
Venit 1500 lei

Romani

Arenda 126 lei

Romani

Arenda 303 lei

Romani

Arenda 163 lei

Romani
Romani
Romani
În incinta
mnstirii

Arenda 315 lei
Arenda 126 lei
Arenda 1570 lei

Creeni

Romani
Suteti
Clina

Venit 189 lei
Chiria ca la 300
lei
Venit 10000 lei
Arenda 500 lei
Arenda 251 lei

Creeni

Chiria pogonului
10 fani
Venit 10000 lei
Arenda 500 lei
Arenda 200 lei

Srcineti

Arenda 100 lei

Surpatele
Lungeti

Asemntoare este i situaia mnstirilor i schiturilor din celelalte judee ale
Olteniei.
În judeul Gorj existau în 1864 dou mnstiri i cinci schituri. Proprietile
deinute de acestea dup actul secularizrii sunt:16
1. Mnstirea Tismana
x 5 pogoane de grdin, în jurul mnstirii;
x o moar cu 4 fci în Gura Vii i „ceirul ei ca 5 pogoane”
x o vie de 5 pogoane la Cornet;
x pomii din jurul mnstirii.
2. Mnstirea Polovragi
x o grdin de 6 pogoane, în jurul mnstirii;
x dou locuri, de 6 pogoane, foarte slab productive.
3. Schitul Crasna
x în curtea mnstirii un pogon.
4. Schitul Strâmba
x o grdin de zarzavat de un pogon;
x o vie în Dealu, de 3 pogoane;
x o grdin, în jurul mnstirii de 2 pogoane.
5. Schitul Lainici
x 5 pogoane de grdin i pomi, în jurul mnstirii.
6. Schitul Cioclovina
x 8 pogoane, pmânt de cultur, pune i pomi.
7. Schitul Locuri Rele17
x 6 pogoane în moia Porceni.
În judeul Mehedini mai funcionau trei mnstiri: Baia de Aram, Strehaia i
Topolnia. Gura Motrului se desfiineaz. Proprietile deinute de acestea erau:18
1. Mnstirea Baia de Aram
x 5 pogoane de pmânt în jurul mnstirii.
2. Mnstirea Strehaia
x 5 pogoane de pmânt de cultur, în jurul mnstirii.
3. Mnstirea Topolnia
x nu are nici un fel de proprietate.
Dup secularizare, în judeul Dolj mai fiinau mnstirile Bucov, Jitia,
ânreni, Sadova i Segarcea.
Mnstirea Sadova dispunea de urmtoarele proprieti:19
x o ograd cu pruni i meri de 3 i ½ pogoane;
x 12 pogoane „bune pentru ceairu, artur i grdin”;
x un loc cu slci;
x 30 pogoane de pmânt lâng mnstire, nelucrate;
x O balt.
O situaie mult mai grea avea mnstirea Segarcea care nu a putut s obin
nici grdina din jurul mnstirii.
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Într-o informare ctre Sfânta episcopie a Râmnicului - Noului Severin,
îngrijitorul bisericii Segarcea se plângea „c înc de la secularizare venituri
mnstireti nu mai posed aceast sfânt mnstire, nici un loc de grdin ori ceaire
sau vie i nici o ograd în vatra sa”. Acesta mai solicit ca pe viitor „s aib mcar o
grdin pe care am stpânit-o în trecut i care este în apropiere de zidul bisericii în
întindere de 2 pogoane i una livad sau ceairuri afar de comun numit la Valea
Rea ca la 7 pogoane”20.
Dintre mnstirile oltene care dup 1864 au rmas cu mari averi se disting
Horezu i Frsinei.
Mnstirea Horezu a rmas cu o avere considerabil, proprietatea funciar
fiind de 125 pogoane, parte din ea închis21.
Mnstirea Frsinei, reconstruit de episcopul Calinic Cernicanul între anii
1860 – 1864 a beneficiat de graiile domnitorului Cuza, care i-a lsat neatinse
proprietile. Într-o scrisoare din 19 noiembrie 1864 Cuza îi scria episcopului Calinic
urmtoarele: „am vzut ce-mi scrii despre schitul Frsineii, pe care mi-artai c întrun simmânt de religiozitate, din propriile Prea Sfiniei Voastre, mijloace l-ai ridicat
din ruina în care se afla. Eu ludând o asemenea fapt de pietate i spre a v exprima
mulmirea mea, am ordonat ministrului meu de Culte, a lua cuvenitele msuri pentru
a v satisface dorina ce-mi exprimai în privina schitului Frsinei”22.
Dup secularizare, mnstirea Frsinei îi pstreaz cele 300 de pogoane,
dintre care 100 „aduse în stare de cultur”.
Secularizarea averilor mnstireti a însemnat pentru majoritatea mnstirilor
oltene o scdere considerabil a veniturilor care s-a rsfrânt apoi asupra vieii de cult,
cele mai multe lcauri czând în ruin sau semiruin.
Pentru a nu aduce vieii de cult o i mai grea atingere mnstirile i schiturile,
ca i bisericile de mir vor primi pmânt prin legea agrar din 1864. Astfel au primit
câte 7 ha de pmânt Gura Motrului, Strehaia, schitul Dobrua, Bucovu, Jitia etc23.
Documentele menioneaz îngrijorarea real manifestat de îngrijitorii
aezmintelor religioase fa de degradarea continu a vieii mnstireti. Îngrijitorii
acestora se arat nemulumii de faptul c proprietile care sunt chiar „sub zidurile
mnstirilor” sunt arendate de stat i nu sunt lsate în seama mnstirilor respective.
La 4 aprilie 1875 îngrijitorul schitului Troianu din Vâlcea constata cu deplin
amrciune c „pe seama acestui schit nu este lsat nici un petic de loc i chiar nici
drumul pentru a merge la Sfânta Biseric cci toate locurile ce le are împrejur, de
fânee, sunt arendate de stat”. De aceea solicit „un spaiu de pmânt pentru a se
cultiva de slujitori”24. De lipsa proprietilor i de greutile pe care le întâmpin chiar
în întreinerea i reparaia cldirilor, se plâng i îngrijitorii de la mnstirea Polovragi i
de la schiturile Locuri Rele i Cioclovina, din judeul Gorj25. La rândul su, superiorul
schitului Lainici cere Episcopiei s lase pe seama schitului cele 5 pogoane din jurul
su „care acum sunt arendate de stat”26.
Constatând c suprafeele pe care le au nu le asigur satisfacerea nevoilor de
cult, superiorii mnstirilor încearc s obin vechile delnie, de lâng mnstiri, pe
care statul le arenda. În 1875, superioara mnstirii Dintrunlemn cerea ca pe lâng
20
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grdinile avute (dou de aproximativ 9 pogoane) s i se mai dea pentru întreinere alte
delnie pe care le-a avut mnstirea: „s rmâie iari pe seama acestei Sfinte
Mnstiri a nu mai fi în suferin de furajul pentru cai.”27
La rândul su, superiorul schitului de la Srcineti cere ca grdina, cu
ograd cu tot (de circa 5 pogoane) „s rmân pe seama schitului” i s nu se
arendeze28.
O suplimentare a suprafeelor solicit i superiorul de la mnstirea Bistria
care, pe lâng cele dou grdini pe care le-a avut, cere i „ograda cu via, câiva pomi
i o alt întindere de pmânt, toate având de la 9 la 10 pogoane i fiind în sudul
mnstirii”29.
La 28 martie 1875 superiorul mnstirii Baia de Aram arta c la acea dat
pe seama mnstirii nu erau decât o ograd de 3 ½ pogoane, celelalte „sunt pe
seama arendaului”, fcând parte din pmânturile numite „trupul Cornetului” pe care
se afl schitul Baia de Aram. În continuare acesta solicit locurile de grdin
„trebuincioase a rmâne pe seama schitului:”30
x O grdin a mnstirii de 3 ½ pogoane, pe care a inut-o i pân acum;
x O grdin de un pogon, care a fost arendat la doi arendai;
x O grdin de un pogon, arendat pân acum;
x Pmânt în jurul mnstirii de 4 pogoane, inut în arend de mai muli
arendai.
Insuficiena proprietilor este constatat i de îngrijitorul de la mnstirea
Strehaia care socotete a fi „trebuincioase pentru mnstire” proprietile:31
x O grdin de un pogon i jumtate;
x O grdin de ceairu, de dou pogoane;
x Un ceairu de 8 pogoane;
x Un vad de moar pe apa Hunia;
x Un loc de vie prsit, 4 pogoane în Dealul Motrului;
x O vie de 4 pogoane, în Bresnia.
Legea pentru înstrinarea bunurilor mnstireti din orae, târguri i alte
localiti, publicat în Monitorul Oficial nr. 49/1873 a fost contestat de superiorii i
superioarele tuturor mnstirilor. Confruntat cu o stare general de nemulumire fa
de aceast lege, Episcopia Râmnicului Noului – Severin se va adresa Ministerului
Cultelor cerând ca s se lase în jurul mnstirilor „un raion pân la 5 pogoane fiecrei
32
mnstiri i schit reduse în biserici de mir” .
În aprilie 1875 Superioara mnstirii Horezu constata c pe baza legii de
înstrinare din 1873 i se luase o vie de la Troianu de 14 pogoane i grdina de 3
pogoane numit „Vrzria”. Ea cere s i se lase via de la Troianu cci pmânturile ce
i-au rmas sunt insuficiente. „Cunoscând iari asemenea c dei se vede c suma
de 25 pogoane cuprins în aceste grdini ce este a mnstirii, aici este locul cu totul
slbatic, muntos, smârcos, pietros, slabu, de calitate rea i improductiv, clima fiindu
aspr nu se poate câtiga produse, decât dou pogoane ca dreptu dup unul bun”33.
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Nemulumit de legea amintit este i Superioara mnstirii Tismana care
solicit a i se mai da „înc 20 de pogoane de pmânt pentru cele necesare hranei.”.34
Insuficiente li se par suprafeele i îngrijitorilor de la schiturile Crasna, Cetuia, Iezerul, Jgheabul etc.35 Îngrijitorul schitului Arnota arat c cele 7 pogoane din jurul
mnstirii sunt insuficiente pentru susinerea nevoilor de obte i consider duntoare trecerea lor pe lista de vânzare sau arendare. De aceea se solicit excluderea
acestor proprieti de pe lista de arendare „i a se lsa pe seama schitului precum au
fost i pân acum”36.
Degradarea vieii mnstireti este probat i de reducerea numrului de
monahi i monahe, cu implicaii directe asupra rolului tradiional de centre culturale i
de spiritualitate pe care l-au avut mnstirile de-a lungul secolelor. Într-o adres din
27 noiembrie 1872, înaintat Episcopiei Râmnicului Noului – Severin - se arat c în
judeul Gorj mnstirile i schiturile aveau urmtorul personal:37
x Schitul Lainici – 1 monah
x Schitul Cioclovina – 2 monahi
x Schitul Crasna – 1 monah
x Mnstirea Tismana – 13 monahe
x Mnstirea Polovragi – 3 monahe
Mnstirea Bistria i-a redus foarte mult personalul, ajungând în 1873 la 10
monahi, fa de 50 câi erau în 186338. Situaia nu se schimbase prea mult nici la
sfâritul secolului. Dintr-o informaie pe care Protoieria Tg-Jiu o fcea episcopiei
Râmnicului reiese c în 1890 în Gorj existau 2 mnstiri (Tismana i Polovragi) i 4
schituri (Lainici, Cioclovina, Crasna, Strâmba) cu un numr de 40 monahi.39
În 1892 schiturile i mnstirile din Gorj aveau pentru întreinere suprafeele
insuficiente, luând în considerare i calitatea foarte slab a pmântului:40
x Mnstirea Tismana – 15 pogoane;
x Schitul Cioclovina – 8 pogoane;
x Schitul Lainici – 5 pogoane (în jurul schitului);
x Mnstirea Polovragi – 6 pogoane;
x Schitul Crasna – un pogon (în curtea schitului);
x Schitul Strâmba – 6 pogoane (în jurul schitului).
Aceeai situaie o au i fostele mnstiri, Bucovu, ânreni i Segarcea din
judeul Dolj. Acestea au rmas simple biserici cu suprafee de pmânt mici i de slab
41
calitate, care nu asigur nici un venit . Dei fusese înzestrat cu cele 17 pogoane la
1864, Bucovu peste dou decenii nu se mai bucura de întreaga suprafa, aa cum
sesiza preotul în 189742.
Aceeai situaie o au i fostele mnstiri Cluiu i Hotrani din Romanai.
Reduse la simple biserici de mir, mnstirile dispuneau doar de pmântul din jurul
acestora. Întreinerea celor cinci slujitori se fcea de ctre stat, la 1879 bisericile
respective netrgând nici un venit din proprietatea funciar43.
34
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Schitul Iezerul (Vâlcea) a devenit, de asemenea, o simpl biseric. Îngrijitorul
fostului schit solicita la 31 decembrie 1896 atribuirea celor 10 pogoane de pmânt
„care se gsesc împrejurul bisericii, spre a deservi ca locuri pentru cultura viei, a
porumbului i a pomilor fructiferi, ale cror rmie, în parte, se mai vd i astzi”.
Îngrijitorul se angajeaz, dac primete pmântul, s întemeieze o nou plantaie”44
Nereuind s-i asigure din proprieti decât susinerea minim a nevoilor de
cult, mnstirile vor face apel la Ministerul Cultelor ca s le ajute în procurarea de
obiecte i în reparaia cldirilor care tind s se ruineze.
În iunie 1876 îngrijitorul schitului Cioclovina, din judeul Gorj, se adresa
Protoieriei Tg-Jiu, cerând s i se asigure muncitori pricepui i materiale, pentru c
întâmpin mari greuti în reparaia acoperiului bisericii schitului45” Mnstirea
Polovragi are, de asemenea, probleme cu întreinerea cldirilor. În iulie 1876
îngrijitorul mnstirii cere ajutor financiar de la Ministerul Cultelor pentru a repara
acoperiul bisericii, estimând, în acelai timp, cheltuielile la 40-50 de poli „fiind
materiale aici în lemn i timpul acum bun46”.
Dei statul se obliga s susin întreinerea lcaurilor de cult, sumele trimise
au fost insuficiente, mnstirile continuând s afieze o stare de ruin. La începutul
secolului al XX-lea, în 1906, mnstirea Arnota se gsea într-o stare avansat de
degradare „mai nici o camer nu e în bun stare, cci fiind mult vreme descoperite
au putrezit tavanurile cu toate grinzile lor47”.
Edificatoare pare situaia mnstirii Cozia care pân la secularizare avea un
venit anual de peste un milion de lei. La 1897 nu mai avea nici clopot i „toat slujba
se anuna prin sunarea unei verigi de oel, îndoit în form de dublu melc”48.
Mnstirii Cozia timpurile i-au rezervat o destinaie cu totul nepotrivit misiei
sale servind pân în 1893 ca penitenciar, iar când s-au început lucrrile la calea ferat
de pe Valea Oltului, cldirile au fost folosite ca spital pentru lucrtorii rnii la
strpungerea tunelurilor. La 1906 se constata cu amrciune c la mnstire cldirile
erau goale, doar vara erau pline când stteau fetele de la azilul „Elena Doamna49”.
Mnstirea Bistria dispunea de numeroase spaii, care dup secularizare, au
fost repartizate Ministerului Cultelor, care la rândul su le-a dat spre folosin la alte
ministere pentru fiinarea unor instituii de interes obtesc. La 11 august 1866
Ministerul Cultelor îl informa pe superiorul mnstirii c „în încperile Bolniei acelei
Mnstiri, s se strmute coala din comuna Costeti” invitându-l „ca s punei de
îndat la dispoziia institutorului acestei coli menionatele încperi50”. Nu a fost ultima
destinaie a cldirilor mnstirii. Între 1872 i 1875 aici a funcionat un sanatoriu
militar, iar între 1875 – 1878 un spital militar „Crucea Roie”, unde au fost tratai
soldai români, dar i prizonieri turci. Celelalte destinaii date cldirilor mnstirii arat
starea la care au ajuns vestitele lcauri de rugciune i de spiritualitate de odinioar.
Cldirile au adpostit, rând pe rând, depozitul militar, Spitalul rural, Orfelinatul corpului
didactic, coala Normal i, o perioad, (1908 - 1911) seminarul teologic.
Aceeai situaie se înregistreaz i la bisericile din sate i orae, unde
autoritile statului constat o degrada evident a strii materiale a preoilor.
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În viziunea legiuitorului, atribuirea de proprieti funciare bisericilor avea un
dublu scop, s se asigure întreinerea aezmintelor de cult i a slujitorilor acestora, în
acelai timp, prin buna cultivare a suprafeelor de pmânt, preoii s contribuie „într-un
mod mai destoinic i mai tiinific, ca aa s se popularizeze cultura sistematic a
pmântului51”.
Atribuirea de suprafee de pmânt bisericilor nu a rezolvat nici una din
nzuinele legiuitorului. Suprafeele de pmânt atribuite bisericilor nu au putut
satisface nevoile cultului. La aceasta au contribuit mai muli factori, între care amintim
ambiguitatea sub care se da în stpânire pmântul i inexistena unei legislaii
riguroase referitoare la relaiile dintre preoi, comunitile locale i Episcopie. În primul
rând, nu s-a stabilit cu precizie forma de proprietate a pmântului, preoii i autoritile
comunale disputându-i acest drept. Productivitatea sczut, calitatea de multe ori
inferioar a pmântului bisericilor a fcut ca preoii s solicite în totalitate produsele
pentru ei. De aici o izvorât o disput cvasigeneral între preoi i autoritile comunale.
Ea va fi vizibil când, prin lege, preoilor care nu aveau pmânt i resurse suficiente li
s-a dat un spor salarial de 25%. A urmat o avalan de cereri a acestui spor motivaia
fiind aceeai – pmântul atribuit bisericii era insuficient i neproductiv.
Aadar, dac starea material a mnstirilor îi gsete justificri în secularizare, starea bisericilor i a slujitorilor acestora este privit prin lipsa preocuprilor
factorilor politici, privind îmbuntirea condiiilor de via ale preoilor.
Dac analizm catagrafiile bisericilor din acea perioad constatm c cea mai
mare parte a acestora erau întreinute de ctre comunitile locale i de stat, din
proprieti întreinându-se sub 1 % dintre biserici.
Catagrafia bisericilor din judeul Vâlcea din 1868 arat atât împuinarea
numrului preoilor cât i susinerea bisericilor de mir în primul rând de comuniti. Iat
52
cum se prezint situaia acestora :
Plasa Ocolu
Din cele 45 de biserici, 5 sunt vacante. Întreinerea acestora este asigurat
astfel:
x De comun – 21;
x De guvern, din buget – 5;
x De enoriai – 10;
x De propriile proprieti – 4;
x De eforia spitalelor – 1.
Plasa Otsului
Din cele 58 de biserici, 31 nu au preoi. Toate sunt întreinute de comun.
Plaiul Horezu
Din cele 81 de biserici, 33 sunt vacante. Toate sunt întreinute de comun prin
enoriai.
Plasa Oltului
Din cele 57 de biserici, 16 sunt vacante.
Întreinerea este asigurat astfel:
x De comun – 55;
x De guvern – 1;
x De propriile proprieti –1.
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Plasa Olteul de Sus
Din cele 72 de biserici, 27 sunt vacante. Toate bisericile sunt întreinute de
comunitate.
Plasa Olteul de Jos
Din cele 52 de biserici, 14 sunt vacante. Toate bisericile sunt întreinute de
comunitate.
Plaiul Coziei
Din cele 50 de biserici, 14 sunt vacante. Toate bisericile sunt întreinute de
comunitate.
Dintr-o catagrafie a bisericilor din Oltenia, reiese c la 1869 majoritatea
lcaurilor de cult se gseau în întreinerea comunelor; guvernul avea în întreinere
fostele mnstiri care-i pierduser uriaele proprieti. Iat cum se prezenta situaia
bisericilor:53
De cine sunt întreinute
Nr. total
biserici comunitate Guctitor
vern
MEHEDINI
317
314
3
Plasa Ocolul
65
64
1*
Plasa Blahnia
35
37
Plasa Câmpului
26
26
Plasa Dumbravei
37
37
Plasa Motrul de Jos
40
39
1*
Plasa Motrul de Sus
67
67
Plasa Cloani
45
44
1*
DOLJ
Plasa Ocolu
29
28
1
Judeul / Plasa

Alte însemnri

M-rea Topolnia

M-rea Strehaia
Baia de Aram

M-rea Gura Motrului i
ânreni

Plasa Jiul de Sus

41

39

2*

Plasa Amaradiei
Plasa Balta
Plasa Jiul de Jos
Plasa Dumbrava

61
30
44
43

60
29
42
42

1*
2*
1*

Plasa Câmpul

29

29

CRAIOVA
VÂLCEA
Plasa Ocolu
Plasa Otsu
Plasa Horezu
Plasa Oltului
Plasa Olteul de Sus
Plasa Olteul de Jos
Plaiul Cozici

27
429
45
58
81
57
72
52
64

20

3*

2

31
58
81
55
72
52
64

5*

4

1

1

1
Segarcea
Roaba i Sadova
Bucov
Sf. Constantin i Elena
Bis. Episcopiei
2
Fostele mnstiri

53
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În aceeai perioad în judeul Gorj se gseau 2 mnstiri, 4 schituri i 414
biserici. Dintre acestea 404 erau întreinute de comune, 5 de ctre guvern, 1 se
susinea de ctitorul ei, iar 2 se întreineau din propriile venituri54.
Constatându-se c legile bisericeti anterioare n-au contribuit la îmbuntirea
material a clerului i nici la ridicarea nivelului su cultural s-a propus i votat legea
clerului mirean din 1893. Ea nu a contribuit la creterea numrului preoilor ci,
dimpotriv, la împuinarea acestora. Avându-se în vedere consecinele acestei legi s-a
purces la o nou modificare a acesteia prin legea clerului mirean din 1906. Se poate
constata, în anii urmtori, o mai mare implicare a protopopilor în rezolvarea
problemelor bisericilor i a slujitorilor ei, precum i o sporire a contribuiei comunitilor
rurale i urbane la refacerea i construirea unor noi lcauri de cult55.
Atât prin legea agrar de la 1864, cât i prin legile ulterioare s-a încercat
înzestrarea bisericilor cu suprafee de pmânt suficiente.
În judeul Gorj cele mai multe dintre biserici au primit 17 pogoane de pmânt56
Din documente reiese c mare parte din bisericile ce au în proprietate
suprafee de peste 10 pogoane prefer s dea pmântul la învoial, încheind
contracte de învoieli agricole.
i în judeul Dolj bisericile nu au primit în totalitate pmânt conform legii rurale
de la 1864.
În plasa Balta, din cele 23 de parohii, doar pe 3 nu s-au dat cele 17 pogoane
legiuite:
- în comuna Afumai, unde biserica se afla pe dou proprieti;
- în Giurgia Curmtura, unde satul era alctuit din moneni i din vechime
acetia au susinut biserica;
- în Catanele, comun din moneni.
În total în aceast plas bisericile au primit prin legea rural 598 de
57
pogoane .
În plasa Câmpul, din cele 23 de parohii, în 4 nu s-au primit pogoanele
conform legii:
- în comuna Piscu, unde locuitorii satului au dat cele 17 pogoane;
- în comunele Valea Stanciului, Plenia i Orodel unde fiind sate de moneni,
acestea întreineau bisericile.
În aceast plas bisericile au fost înzestrate cu 512 pogoane58.
În plasa Jiul de Jos, din cele 12 parohii n-au primit pmânt bisericile din
Locusteni, Brabei, Branie i Locustenii de Sus.
În aceeai plas 7 dintre biserici n-au primit pmânt fiind situate în sate de
moneni, care le-au întreinut din vechime. În aceast plas bisericile au primit 391
pogoane de pmânt.59
În plasa Jiul de Sus, situaia celor 23 de parohii se prezenta astfel:
- 7 au fost din vechime în sate de moneni, care le întreineau i dup 1864
- 1 era întreinut de stat, fosta mnstire ânreni
- 1 biseric în parohia Stoina nu a primit deloc pmânt.
În total, în aceast plas bisericile au primit 765 pogoane de pmânt60.
54
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În plasa Amaradia, din acelai jude, au primit pmânt 37 biserici. Alte 17
biserici n-au fost înzestrate cu pmânt cci din vechime fuseser întreinut de
moneni, iar în Tlpau nu s-a putut da bisericii decât 9 pogoane. În total s-au primit
621 pogoane de pmânt61. În 13 februarie 1897, subprefectul plasei Gilort constata cu
amrciune c biserica din Andreeti dei a avut 17 pogoane de pmânt date prin
legea rural, acum „nu are în posesie decât dou pogoane i jumtate62”.
Din situaiile prezentate se constat c cele mai multe biserici au proprietile
ca urmare a legii rurale de la 1864, între ele predominând cele ce au în proprietate 17
pogoane. Se constat c în satele unde monenii, din vechime, au întreinut lcaurile
de cult, aceste biserici nu au mai fost înzestrate cu suprafee de pmânt. Multe din
proprietile bisericeti se dau în arend.
La 31 iulie 1872 ranii din Hurezani, judeul Gorj, care lucraser pmânt în
arend, reclam c nu pot da mai mult decât vechile învoieli agricole „adic o bani
de porumb i o zi de lucru în lunc63” Aceleai condiii de învoial le au i ranii din
Slobozoia, ctunul Ursai, care se angajeaz s dea preotului „o bani de porumb i o
zi de lucru64”.
În ultimul capitol din legea rural de la 1864 se prevzuse modalitatea de
vânzare a pmântului din bunurile (domeniile) statului, sector creat, dup cum s-a
amintit, prin secularizare. Cum o nou expropriere era exclus, soluia completrii
suprafeelor de pmânt sau a înzestrrii cu pmânt a celor care nu aveau deloc,
rmânea vânzarea din proprietile statului.
Una din cele mai importante legi de vânzare a pmântului a fost cea din 1889,
care a prevzut vânzarea pmântului în loturi de câte 5 ha. Dei multe dintre aceste
moii s-au vândut în corp întreg, favorizându-i pe moieri i pe cei cu bani muli, o
bun parte din pmânt va intra în posesia ranilor, dar i a colilor i a aezmintelor
religioase. În 1895 preotul din Goicea Mare, plasa Balta, judeul Dolj, cerea s se
bucure de pmântul pe care biserica îl primise dup Legea Vânzrilor bunurilor
statului. Aflm cu aceast ocazie c în acea comun, conform legii de vânzare, 209
65
locuitori au cumprat loturi, alturi de coal i biseric .
Fiind una din trsturile dominante ale relaiilor din agricultura României din
acea perioad arendarea proprietilor se regsete i pe micile proprieti bisericeti.
Proprietatea bisericeasc va trage foloase mici din aceast activitate, cei mai muli
dintre preoi se vor plânge c din arenda datorat au primit cantiti mici de produse
sau, uneori, nu au primit nimic. Arendarea se fcea sub patronajul autoritii
comunale, a epitropilor bisericilor i a reprezentanilor bisericilor, prin licitaie public.
Dei se indicase de ctre Episcopia Râmnicului c, unde preoii au o stare
material precar, arendarea s se fac acestora, dese sunt situaiile în care preoii
reclam abuzuri în arendarea pmânturilor bisericeti.
Dac în comuna Carpinu (Dolj) se aprecia c „pmântul este împrit
contiincios între servitorii bisericii”, în Întorsura (Dolj) preoii se plâng c „epitropii se
66
opun s ne dea pmântul sau arenda pmântului ” La rândul lui, preotul din parohia
Spatu se plânge c autoritatea comunal din comuna Belau „voete a închiria cele
17 pogoane date bisericii dup legea de la 1864”, artând, în continuare, c din
60
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aceste motive nu-i poate întreine familia. Locuitorii satului nu-l pot ajuta prea mult
cci „cea mai mare parte din enoriai sunt sraci67”.
Socotind c arendarea pmânturilor bisericeti ar trebui dat slujitorilor
cultului, pentru a se putea întreine, preotul din Smârdan se va plânge în februarie
1902 c arenda anual a celor 17 pogoane ale bisericii nu s-a dat personalului
bisericii „i noi suferim, ba înc Domnu Preceptor fiscal încaseaz arenda tot în folosu
Casei coalelor68”. Parohul din imnicu, plasa Amaradia (Dolj), se plânge c revizorul
comunal al plii a dispus arendarea pmântului bisericii din ctunul Romaneti, prin
aceasta rmânând personalul bisericesc „lipsit de folosina pmântului ce-i acorda
legea clerului mirean”, cci nu mai are alt pmânt. Cu aceast ocazie se cere
„suspendarea formalitilor pentru arendarea pmântului bisericii69”. Tot pentru
suspendarea licitaiei pmânturilor bisericeti se pronun i preotul din Mceul de
Sus (Dolj)70. În aprilie 1902 prefectul judeului Dolj, vzând nenumratele abuzuri ce
s-au fcut în licitaia proprietilor bisericeti, intervine artând c „Articolul 7 din legea
Casei Bisericei prevede la aliniatul al 3-lea c întinderea pmântului bisericei dintr-o
comun fiind mai mare decât aceea cerut din aliniatul 4 al aceluiai articol, dup
numrul bisericilor din comun, partea din uzufruct al lor cât va trece peste cea
afectat bisericilor din comun va reveni Casei Bisericii71”. Tot împotriva arendrii
pmânturilor bisericeti ctre alte persoane se pronuna i preotul din Mierea Birnici,
care arat c autoritatea comunal a arendat pe trei ani pmântul bisericii „sub cuvânt
c este vacant”. Preotul cere „a nu se lua acest pmânt cci arendând-o acum în
mijlocul verii perdu i recoltele ce le am semnatu cu propiele mele miloace pe acelu
pmântu72”. Constatând c în comuna Bârza, plasa Jiul de Jos, exist mai mult
pmânt decât era necesar, epitropii bisericii hotrsc arendarea acestuia printr-o
licitaie public la alte persoane73.
Alarmat de petiiile pe care le primea de la preoii satelor referitoare la
„ilegalitile” fcute de primari cu prilejul arendrii pmânturilor bisericeti, Episcopia
Râmnicului va sesiza în1897 Ministerul Cultelor. Se arta c multe primrii supun
licitaiei publice pmânturile cu care fuseser înzestrate bisericile prin legea rural de
la 1864. de veniturile pmânturilor nu se bucurau bisericile i preoii, aa cum a fost
intenia autoritilor statale74.
Într-o societate care-i crea cu greu resursele funcionrii normale, întreinerea bisericilor prin propriile resurse se dovedea neavenit i greoaie. Era i motivul
pentru care prin legea comunal se stabilise ca autoritile locale comunale s sprijine
materialicete bisericile. În multe comune, bugetele alocate aezmintelor religioase
sunt foarte mici. În statistica pe 1904 se arat c în parohia Murgaiu, din plasa
Amaradia-Ocolu, biserica „Adormirea Maicii Domnului” nu are pmânt din care s se
întrein, iar venitul ei este decât 120 de lei de la bugetul comunal i din fânul din
cimitir75. Aceeai statistic arat c biserica „Trei ierarhi” din Craiova are 13 pogoane
de pmânt i un venit de 3 lei, în timp ce biserica „Sf. Nicolae” nu avea pmânt deloc,
iar veniturile proveneau din arendarea ierbei din cimitir i cei 120 de lei din buget76.
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Preotul din Moei se plângea c, dei biserica „Sf. Nicolae” este din zid i foarte
ruinat, are numai 12 pogoane de pmânt arabil, care este insuficient pentru
întreinerea sa i a localului bisericii77.
Se vedea tot mai clar c legile referitoare la viaa religioas lsaser
întreinerea lcaurilor de cult doar pe seama micilor lor proprieti i a bugetelor
srace ale comunelor.
În desele lor intervenii ctre Episcopia Râmnicului preoii bisericilor se plâng
de starea lor material foarte precar i de neputina susinerii prin resurse proprii a
lcaurilor de cult. Sumele alocate din bugetele locale erau socotite prea mici în raport
cu necesitile susinerii bisericilor i a personalului acestora.
Preotul din Cordeti, plasa Gilort, judeul Gorj, sesizeaz Episcopia
Râmnicului asupra strii grele în care se gsete parohia sa datorit sumei prea mici
din bugetul comunei. În continuarea suplicei sale se arat extrem de îngrijorat, cci nu
se poate întreine pe el i familia sa, mai ales c nu a putut folosi nici pogoanele date
78
bisericii prin legea rural .
Preotul din comuna Cpreni, judeul Gorj, se arta nemulumit de felul în care
autoritile comunale l-au defavorizat, rpindu-i pmântul pe care l-a îmbuntit.
„Luminând totodat i sus-numita biseric, care se înfundase într-un mod fr aspect
de acel zvoiu”. Se arat intrigat de hotrârea consiliului local care, la instigarea
arendaului grec Papadopulos, l-a oprit „a mai face îmbuntiri i de a limpezi acele
prticele de pmânt ocupate de zvoi i mrcini i ne-au supus i la strigrile
judectoreti79”.
Asemenea situaii reclam i preoii din Balota i Mierea Birnici, judeul Dolj80.
Confruntându-se cu mari probleme financiare, de multe ori primriile nu achit
nici sumele pe care le prinseser în bugetele lor srace. Parohul din Fratotia (Dolj)
se plânge c din cei 120 de lei prini în buget a primit doar 62 de lei i c „biserica va
rmâne ca i pân acum fr nici-o întreinere”.81 i mai grea era situaia bisericii din
Moreni, unde primria alocase prin buget doar 40 de lei, în loc de 120, cum se
obinuia. Proprietatea bisericii nu putea susine prin veniturile date, în nici-un fel,
necesitile de cult82. În situaii asemntoare se gseau i bisericile din Lacusteni,
Palilula i Gioroc (Dolj)83.
Dei ar fi trebuit s se întrein din cele 17 pogoane date prin legea rural,
bisericile nu reuesc, din variate motive s-i aib strlucirea dorit, iar preoii se
plâng aproape în totalitate de starea precar a veniturilor. Sunt dese cazurile în care
slujitorii cultului reclam insuficiena pmântului, calitatea proast a acestuia,
veniturile mici obinute de pe aceste proprieti.
În mai 1895 la msurtoarea pmântului bisericii din Giorocul Mare s-a
constatat c aceasta are numai 12 pogoane, motiv pentru care preotul cere un inginer
hotarnic care s msoare atât pmântul bisericii cât i pmântul localnicilor pentru a
se putea împlini pmântul bisericii84. Deplasându-se la msurtoarea pmântului
bisericii din comuna Balota, episcopii constat c la cele dou biserici este o lips de
4 pogoane, „s-au gsit în minus cu 4 pogoane în locul de 17 pogoane, are numai
77
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treisprezece pogoane biserica”. În procesul verbal încheiat cu aceast ocazie epitropii
hotrsc „s se ofere completare din cele 4 pogoane”conform legii rurale din 186485.
În localitile unde proprietile bisericeti nu sunt suficiente pentru
întreinerea preoilor, ranii s-au angajat s plteasc taxe în folosul acestora. Preotul
Spiridon Popescu din Valea cu Ap, paroh în Peteana de Jos se plângea Protoieriei
Tg-Jiu c ranii din respectivul sat nu mai respect învoiala de întreinere a preotului.
Aceeai situaie se întâlnete în satele Cordeti i Bîlteni, judeul Gorj, unde preoii cer
s fie mutai în alte comune, cci locuitorii nu se învoiesc a le plti taxe sub motivul c
au suficiente foloase din pmântul bisericii.86 Locuitorii din Coofenii de Jos nu mai pot
contribui cu alte obligaii la întreinerea preotului „fiind sraci i nu mai pot întâmpina i
alte cheltuieli87”.
Concludent pentru starea precar în care se gseau preoii i lcaurile de
cult la sfâritul secolului al XIX-lea este petiia pe care o înainteaz în 1874 preoii din
Plaiul Horezu ctre Episcopia Râmnicului: „…venim prin aceasta a v arta suferinele
ce întâmpinm în cariera misiunei noastre ca servitori bisericeti; mai întâi de toate ne
lipsesc primele medii de existen, de timp ce serviciul nostru nu e compensat de
ctre nimeni într-un mod cuviincios, dei legea comunal, legea rural, regulamentele
i ordinele înaltelor stpâniri au prevzut i prevd îmbuntiri pentru cler i biseric
îns pe unele locuri stau ca liter moart iar pe altele se trece numai de form prin
buget câte o prea mic sum pentru întreinerea noastr”. În continuare, semnatarii
reclamaiei se arat nemulumii i de învoielile agricole care nu pot rezolva problema
strii materiale a bisericilor i a slujitorilor ei: „…învoielile particulare ce facem cu
locuitorii nu se pot efectua cci cei mai muli sunt cu desvârire sraci i copleii de
alte nenumrate dri iar alii nu voescu a plti. Pogoanele date bisericilor pe unele
locuri nu s-au dat nici pân acum pe deplin, iar pe unele s-au datu i acelea se
închiriaz prin licitaie de ctre autoritatea comunal, scoându-i pe preoi din posesia
88
lor i lsându-i pieritori de foame ”.
Se detaeaz din acest alarmant memoriu relele cele mari care contribuiau la
decderea continu a vieii religioase. Se detaeaz în primul rând, nerespectarea de
ctre autoritile comunale a legilor elaborate de ctre stat în favoarea bisericii (legea
rural, legea comunal, legea clerului mirean). A doua cauz învederat de memoriu
este gsit în proprietile pe care le au bisericile, care sunt insuficiente în raport cu
necesitile întreinerii cultului i a slujitorilor acestora, mai ales c nici pân la acea
dat bisericile nu intraser în totalitate în posesia lor. Licitaia public fcut de
autoritile comunale pentru aceste proprieti în defavoarea preoilor este o alt
cauz care fcea ca derularea vieii religioase s se desfoare greoi, cu implicaii
directe în starea de moralitate a socialului. Tot de lipsa proprietii se plânge i preotul
din Ilieti, comuna Turceni, judeul Gorj, care reclam c înc nu este împroprietrit
conform legii rurale. El cere s fie împroprietrit în categoria „cu doi boi” artând c
este „decisu a plti cu toi banii regulat i chiar i înainte dac se va putea”. El mai
arat c legea îi defavorizeaz pe preoi împroprietrindu-i doar cu pmântul bisericii
89
i numai pe perioada în care servesc ca preoi la biseric . Se cuvine a se arta c
între preoi i comunitile pe care le pstoreau era o legtur sufleteasc puternic,
ceea ce-i fcea s sesizeze în aproape toate suplicele lor c starea de srcie este
general în lumea satelor. De foarte multe ori ei dau neputina obtilor steti în
85
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susinerea cultului pe seama srciei accentuate a rnimii, care de abia reuea s-i
întrein propriile familii.
Au fost cu siguran situaii izolate în care preoii, copleii de greutile cu
care se confruntau au încercat s impun obligaii sporite ranilor.
În 1873 ranii din Ceauru, judeul Gorj se plâng c, dei biserica are 17
pogoane de pmânt, preotul le cere sarcini sporite90.
Vzând c ranii din satul Moi, judeul Gorj nu se învoiesc a-i plti taxe
pentru întreinere, preotul cere s fie mutat în alt localitate. i aia motivul invocat de
locuitori este proprietatea bisericii care ar trebui s asigure întreinerea preotului i a
bisericii cu cele necesare91.
Înclcarea proprietilor bisericeti de ctre autoritile comunale sau de
vechii proprietari este o constant mereu reclamat de slujitorii cultului. Arendarea de
ctre Primria din Novaci a pmântului bisericii altor ceteni, decât celor cu care
biserica avea „învoial” a atras nemulumirea preotului92. Asemenea situaie se
întâlnete i în comuna Ialnia, judeul Dolj, unde Primria a arendat cele 17 pogoane
ale bisericii filiale din ctunul Romaneti, rmânând prin aceast licitaie personalul
bisericii parohiale fr venituri „lipsit de dreptul de uzufruct ce i-l acorda articolul 84 din
Legea Casei Bisericii i articolul 33 din legea clerului mirean93”.
Constatând c se încalc foarte des atât legea Casei Bisericeti cât i legea
clerului mirean, Sfânta Episcopie a Râmnicului Intervine i face precizri privind
dreptul de folosin asupra proprietilor bisericeti. La 18 mai 1902 Episcopia arat
c fiecare biseric va beneficia numai de 17 pogoane iar prisosul va fi în folosul Casei
Bisericii i se va arenda prin licitaie public94.
Desele înclcri ale proprietilor bisericeti din judeul Gorj i implicit
protestele preoilor fa de aceast tendin l-au alarmat pe Episcopul Athnasie al
Râmnicului care se va adresa Protoierie Tg. Jiu subliniind c: „dup mai multe petiiuni
ce am primit de la bisericile comunelor i ctunelor din aceast Eparhie c unele
primrii ar fi luat pmânturile date prin legea rural pe seama bisericilor i sunt
închiriate în folosul comunelor” a gsit de cuvin s cear Protoieriei s se implice
mai mult în aprarea proprietilor bisericeti95.
Atât preoii cât i superiorii lor sunt tot mai convini c proprietile
ecleziastice nu au rezolvat situaia material a bisericilor. Cum de la locuitorii steni
sarcini în plus nu se puteau cere, datorit strii înaintate de srcie a acestora,
singura ans rmânea alocarea de la buget a unor sume sporite pentru cult. Aceasta
rmânea îns o dorin.
În comuna Mierea Birnici, în raportul pe 1903, se arat c una din biserici este
într-o stare foarte rea dei „enoriaii bisericii sunt morali, vin la biseric, mare parte din
ei ascult cu smerenie serviciul divin în zilele de srbtori i Duminica”. În continuare
se arat c „locuitorii sunt mai toi pe pmântul delimitat, care aproape peste tot este
râpi i hurdoabe din care cauz sunt sraci, nu pot ajuta bisericile. Întreinerea de la
Primrie nu s-a dat pân în prezent i bisericile sufr de cele necesare serviciului
96
divin ”. Asemenea situaii se întâlnesc i în alte biserici din judeele Vâlcea i
Mehedini. Bisericile din Tomani, Stneti, Fureni, Gura Cluiului (judeul Vâlcea) i
90
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bisericile din Tamna i Strehaia (judeul Mehedini) se confrunt cu lipsuri atât datorit
mrimii proprietilor funciare cât i datorit sumelor mici de la buget97.
Statisticile arat c sunt i multe localiti, mai ales cele care din vechime au
fost de moneni, unde comunitile rurale întreineau biserica cu cele necesare.
Enoriaii se învoiesc s susin materialicete bisericile, druind din partea comunitii
pmânt pentru întreinerea preotului i a bisericii. Astfel, enoriaii bisericii din Rovinari,
cu hramul „Naterea Nsctoarei de Dumnezeu” se învoiesc cu preotul s-i dea 6
pogoane (preotul ceruse îns 12 pogoane) inclusiv „una curea de pmânt lsat pe
seama bisericii de ctitorul ei Ni Rovinreanu98”.
La rândul su, Alecu Broteanu din Frceti, judeul Gorj, care avea o
biseric de lemn cu hramul „Sf. Ioan Boteztorul” vzând c s-a afundat în pmânt
datorit putrezirii bârnelor se nevolnicete a susine refacerea bisericii „voescu a o
ridica în acelai locu i a-i pune alt temelie totu de lemn99”. Angajându-se s termine
biserica, proprietarul amintit se oblig s o întrein i cu cele trebuincioase: „m oblig
prin aceasta … c voi termina i întreine cu totul cele trebuincioase biserica cu
hramul „Sf. Ioan Boteztorul” de pe proprietatea mea Frceti – Birnici”100.
În pofida unor asemenea susineri din partea unor laici, moneni sau boieri,
caracteristic rmâne întreinerea bisericilor nu din folosul proprietilor funciare, ci din
alocaiile de la buget. Rolul proprietii bisericeti este foarte redus, ea nu are nici un
rol în circuitul economic i nu susine decât într-un procent redus aezmintele de cult
i pe preoi.
Documentele vremii leag scderea numrului de preoi de starea precar a
situaiei materiale a acestora.
Statisticile vremii consemneaz o împuinare a numrului preoilor, cauza fiind
pus cel mai adesea, în special, pe „reaua lor întreinere”. La 1889 în Eparhia
Râmnicului existau 1087 preoi i 14 diaconi la o populaie ortodox de 1071306
101
locuitori, ce dispunea de 1674 biserici urbane i rurale .
O statistic oficial din 1902 consemna urmtoarele:
Judeul
Nr. locuitori Nr. sate
Nr. ctune Total sate i Nr. biserici
ctune
Vâlcea
188820
417
30
447
312
Gorj
171164
346
14
360
400
Romanai
193164
247
12
289
208
Dolj
324406
403
20
423
273
Mehedini
139116
443
47
490
322
Total general

1124913

1856

123

1979

1515

O informare ce trebuia prezentat domnitorului Carol I, cu ocazia unei preconizate vizite în judeul Gorj arta c 157 de biserici dintr-un total de 414 funcionau
temporar, existând mari greuti în asigurarea acestora cu preoi102.
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Documentele de arhiv relev o preocupare continu a comunitilor urbane i
rurale pentru întreinerea, repararea i construirea lcaurilor de cult, care s
rspund nevoilor legate de sporirea numrului de credincioi i de creterea nevoii
de hran spiritual.
În judeul Dolj între 1866 i 1906 s-au construit 80 biserici, 5 urbane i 75 rurale.
Între 1886 i 1893 -au construit 50 dintre care 42 de zid i 8 de lemn, iar între 1883 i
1906 s-au construit 30 dintre care 26 de zid i 4 de lemn103.
În Gorj, între 1866 i 1906 s-au construit sau reconstruit 131 biserici, dintre care
59 de zid i 72 de lemn. Între 1866 i 1893 s-au construit 71 de biserici, dintre care 26
de zid i 45 de lemn,. Iar între 1893 i 1906 s-au construit 60 de biserici, dintre care
36 de zid i 24 de lemn104.
În judeul Mehedini, de la 1866 la 1906 s-au reconstruit sau construit 117
biserici dintre care 72 de zid i 45 de lemn. Din 1866 pân în 1906 s-au cldit 107
biserici.
Activitatea de consolidare i construire de noi lcauri de cult se explic atât
prin sporirea numrului de credincioi, cât i prin consimirea comunitilor urbane i
rurale la susinerea cultului. Nu aceeai situaie se întâlnete la mnstirile oltene
unde degradarea cldirilor i proprietilor continu i la sfâritul secolului al XIX-lea.
Cele mai multe mnstiri continu starea de degradare, în parte cauzat de
lipsa veniturilor provenite din proprietile prea mici i din pricina insuficientei susineri
din partea statului.
Având în vedere suprafeele mici de pmânt de care dispuneau mnstirile, se
poate aprecia c proprietatea funciar mnstireasc nu mai reprezenta nimic în
structura proprietii funciare.
Mnstirile nu mai sunt proprietari funciari care s conteze în fluxul economiei.
Producia proprietii funciare mnstireti este nesemnificativ, fiind destinat
exclusiv consumului propriu. Produsele pmântului nu asigur venituri care s fie
utilizate la susinerea cultului sau la întreinerea cldirilor mnstirilor.
Din corespondena pe care o poart mnstirile cu Episcopia i cu Ministerul
Cultelor reies greutile pe care acestea le întâmpin, din cauza lipsei veniturilor, în
105
reparaia cldirilor i la susinerea nevoilor cultului .
Înclcarea proprietilor, i aa foarte mici ale mnstirilor, de ctre moneni
sau proprietari aduce îngrijorare în rândul personalului acestora. O coresponden
bogat poart schitul Locuri Rele, din judeul Gorj, pe marginea stpânirii ce o are,
cele 6 pogoane druite în moia Porceni de Constantin Poenaru, Lu Mldrescu i
C.M. Otetelieanu prin actul din 15 iulie 1860, adeverit apoi de Prefectura Gorj sub
numrul 12618/15 decembrie 1860. Schitul îi exprim temerea c un proces în
derulare între stat i moneni s nu-i rpeasc cele 6 pogoane, singurele care-i
asigur întreinerea106.
Înclcarea proprietilor mnstireti continu i dup 1864, dei proprietile
acestora fceau parte acum din Domeniile Statului.
Procesul dintre mnstirea Hotrani i proprietarii Lucsia i Ion Gigârtu s-a
derulat pe o lung perioad de timp, proprietarii amintii nerecunoscând hotrârile
judectoreti i înclcând în repetate rânduri proprietile mnstirii107.
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Schitul Lainici a purtat de-a lungul a peste cinci decenii procese grele cu vecinii
proprietilor sale din Porceni i Tetila. În ianuarie 1875, inginerul hotarnic Dimitrie
Giormneanu recunotea c datorit devlmiei „statul astzi abia mai posed în
hotarul Corbii (Tetila) una curea de moie de la 60 la 70 stânjeni, având ca sum mai
mare dup acte i care s-au cotropit de moneni108”. Din acelai document aflm c
mnstirea Lainici avea în posesie 2000 pogoane de pdure care sufereau înclcri
din partea monenilor.
Referindu-se la înclcarea moiei Porceni, arendaul erban Cartianu susinea
c devlmia contribuia la înclcrile de proprietate. Într-o adres din iulie 1872,
ctre Ministerul Finanelor, acesta arta: „Când mi s-au dat în primire observând-o am
vzut c fiind de-a valma cu ali proprietari acetia au fcut mari tieri pdurii a tot
felul de lemne în interesul dumnealor, ba înc taie în continuare, sub motiv c sunt
devlmai109”.
Dei actele de proprietate i toate hotrniciile din 1838 artau c schitul Lainici
are în posesie plaiul i munii din hotarul Bumbetilor, în aprilie 1880 inspectorul
Barbonici constata c „mnstirea are dreptul în aceti muni îns de mai mult timp
monenii s-au opus cu desvârire a le da ceva, îngrdind dreptul mnstirii, în modul
acesta au cotropit i partea mai multor proprieti”110.
Amintim i procesele pe care le poart mnstirea Tismana cu fotii clcai din
Tismana i Godineti. Pentru a aplana conflictul, în 1874, inginerul hotarnic Ioana
Momniceanu a dat o carte de hotrnicie pentru vatra mnstirii111.
La începutul secolului al XX-lea multe schituri vâlcene, care înainte de 1863
aveau o bogat via de obte i dispuneau de proprieti însemnate, trec printr-o
accentuat srcie care le va împinge spre ruin. Schitul Bradu numai dispunea decât
de 2500 m2, iar schitul Jgheaburi, metoh al mnstirii Govora nu dispunea decât de
cei 100 m2 din jurul zidurilor bisericii112.
La rândul su, schitul Cornetu nu dispune decât de 12900 m2 în incinta
aezmântului fiind prsit de clugri113.
Prsit de clugri, din pricina inexistenei surselor de venit necesare, schitul va
avea mult de suferit i din pricina lucrrilor de la calea ferat, când i-au fost distruse
chiliile. În 1906 se afla în semiruin, Episcopia constatând c „orice întârziere în
renovare ar fi mult pgubitoare114”.
O situaie mai bun are schitul Iezerul cruia i-au rmas dup secularizare 8 ha
de pmânt, ograda i fâneele din jurul acestuia115. În ceea ce privete schitul
Ptrunsa vremurile au fost i mai neprielnice. În 1895 câiva oameni din Brbteti iau distrus chiliile i biserica, punând stpânire i pe pmântul schitului. La rândul ei,
comuna Petrari i-a luat pmântul din punctul Jilava unde se va stabili locul unui
târg116. Desfiinat va fi i schitul Srcineti (1873), cruia secularizarea i-a luat toate
averile, vatra acestuia fiind apoi vândut prin licitaie lui Constantin Disescu117.
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Situaie grea au i fostele mnstiri Sadova, Jitia i Roaba, ale cror proprieti
de abia mai susineau pe slujitorul cultului118.
Aceeai atare degradant au i mnstirile, care n-au reuit s-i recapete
nimic din strlucirea veacurilor trecute. Mnstirea Arnota ajunsese pustie, cele 31
chilii erau gata s se prbueasc. Constatarea „dac ar fi îns reparate ar putea sluji
la un sanatoriu sau alt instituiune folositoare” era mai mult o invitaie adresat
factorului politic de a nu lsa s se prbueasc un vechi aezmânt spiritual119.
Într-o societate ea însi srac, care nu-i putea asigura resursele acumulrii,
viaa religioas a trebuit s se supun vremurilor.
Rzboiul de întregire a neamului a gsit bisericile i mnstirile într-un proces
lent de revigorare. Izbucnirea rzboiului i ocupaia Puterilor Centrale au adus noi
greuti în viaa bisericilor i mnstirilor. Proprietile acestora au fost înclcate,
prdate i profanate. În timpul rzboiului schitul Lainici „a fost prad armatei de
ocupaie inamic”. Un raport al îngrijitorului schitului arta: „la luarea mea în primire a
acestui schit în anul 1919 nu am gsit nimic fr numai zidurile i pmântul care are
schitul în prezent care este ca la 3 ha situat împrejurul cldirilor lui120”.
Suferine din pricina ocupaiei au avut i alte aezminte religioase: Crasna,
Polovragi, Govora, Frsinei, Cluiu, Dintrunlemn, Tismana, Srcineti121.
Anul 1918, anul marii izbânzi naionale, gsea viaa bisericeasc i monastic
într-o situaie precar. Proprietatea ecleziastic existent i bugetele locale alocate de
primrii n-au fost suficiente pentru revigorarea vieii spirituale.
Factorul politic trebuia s se sesizeze i s aduc viaa religioas la nivelul pe
care socialul i mentalul cultural colectiv o cereau.
Constituirea fondurilor bisericeti necesare întreinerii personalului i edificiilor
bisericeti va fi urmat dup 1918 de înzestrarea parohiilor cu noi suprafee de
pmânt i de alocarea unor fonduri speciale din bugetul statului care va considera
biserica unul din pilonii energiilor naionale.

Summary
Church and monastic property in Oltenia after 1864 year
The paper is based on National Archives existing documents research and the
capitalization of historical information on existing documents or from special and
general works about this theme.
We coming a spiritual, cultural but political, too, need Oltenia’s monastic area
will raise through a few centuries, with the beginning in the XIV century and extension
apogee at the middle of XIX century.
The extension of monastic domain didn’t lead to a participation, according to
its potential, to goods exchange, during all its existence period being characterized by
a natural economy.
Interested social-political factors found out that there was a discrepancy between the
monastic property dimensions and its resources administration which seemed to be
difficult, incompatible with its spread and economic-financial potential. Community
outlook noticed as tendency the incompetence of monasteries administrators to
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manage the huge wealth. The economic administration was not related to efficiency
principles and economic profitability.
In 1863 Cuza-Voda ruler and the Roumanian Government enforced the
monastic properties secularization law which was indeed a national dignity act and updating act, too. The major monastic properties become stae own on which Cuza-Voda
ruler will apply land reform in 1864 for thousands of peasants.
Secularization has changed property ratios, after 1864 monastic property
wasn’t important anymore for the country economy.
Between 1864-1918 state is concerned to provide landed properties to
religious locations to assure their continue existence.
Sustainable resources for workshop are low which lead to a damaged
religious life.
Cultural collective outlook claimed for a new vision regarding spiritual life
revival, desideratum fulfilled through the measures adopted by Romanian state after
1918.This will consider the church one of the pillars of national energies.
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