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Abstract 
The article analyzes a controversial aspect in the history of the Romanian Orthodox Church, the Romanian 
monasteries dedicated to the Saint Places in the Orient, a “dedication” which made the object of a long trial, 
during the 19

th
 century, between Greeks and Romanians on the one hand, and between Romanians, the 

suzerain power and the great European powers, on the other hand. After a brief description of the situation of 
these religious settlements, the paper approaches the theme of “dedication” through the lenses of canonical 
law, trying to explain whether secularization was an issue to be solved at a national or an international level, 
whether the secularization of monastery estates was a transgression on the part of the Romanian State. The 
Greeks’ refusal to present the European Areopagus with the required documents to certify their property right 
over the Romanian monasteries was finally considered a withdrawal from their quarrel with the Romanian 
government. 
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Ctitorite începând din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, de către domnitori sau boieri români 
care le-au înzestrat cu moşii din proprietatea statului sau din averea proprie, pentru a-şi lega numele 
de o faptă de pietate creştină, pentru a-şi ”veşnici numele” şi a fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu sau 
”spre iertarea păcatelor”, mânăstirile închinate Locurilor Sfinte reprezintă o categorie aparte de 
aşezăminte religioase, care în veacul al XIX-lea, cu predilecţie, au constituit un măr al discordiei între 
greci şi români, pe de o parte, români, puterea suzerană şi marile puteri europene, pe de alta (Cf. 
Costăchel Panaitescu Cazacu, Viaţa feudală 213-226, 268-282). În procesul mânăstirilor închinate, 
”mare şi secular proces”, care a durat până în primii ani ai domniei lui Carol I de Hohenzollern, s-a 
dezbătut intens controversa: era soluţionarea o problemă de interes naţional sau internaţional, era 
îndreptăţit statul român să procedeze la o secularizare sau actul acesta era o ”îndrăzneaţă 
despoiere”, după expresia lui A.D.Xenopol? 

Impresionaţi de situaţia în care ajunseseră călugării de la Locurile Sfinte din Orient după cucerirea 
otomană, dar şi pentru păstrarea purităţii credinţei în Biserica Ortodoxă Română, Orientul fiind 
sorgintea religiei creştine, începând din secolul al XVI-lea, unii ctitori sau urmaşii lor şi-au ”dedicat” 
ctitoriile unor biserici mai mari din Orient (lavre), cu condiţia respectării prescripţiilor prevăzute în 
actele de închinare1.  

Deşi în documente existau dispoziţii referitoare la modul de administrare a acestor averi, 
arătându-se clar că numai prisosul veniturilor anuale se va dărui Locurilor Sfinte sub formă de mile 

                                                           
1
întreţinerea în bunăstare a aşezămintelor şi acareturilor lor; cu personal complet, îndeplinirea serviciilor 

divine, conform pravilelor; înfiinţarea de şcoli, spitale şi alte aşezăminte de binefacere şi utilitate publică; 
primirea călătorilor şi vizitatorilor; îngrijirea răniţilor de război; ajutor acordat ţării ”ori de câte ori trebuinţa o 
va cere”, cf. Coman Vasilescu, Istoricul monastirilor închinate şi secularizarea averelor lor. Contribuţie la studiul 

Istoriei Bisericei ortodoxe Române, Bucureşti, 1932,  p.9. 
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(bani, untdelemn, lumânări, tămâie), călugării greci, profitând de tumultul existent în Ţările Române, 
au început să ignore sau să încalce cu bună ştiinţă dispoziţiile legale. 

La începuturi, în secolul al XVI-lea, conducerea spirituală şi administrarea economică a 
mânăstirilor pământene închinate Locurilor Sfinte era deţinută de egumenii lor, sub controlul 
fondatorilor. După moartea acestora, controlul trecea la moştenitorii lor, iar după stingerea 
întregului neam la stat, întrucât statul era marele epitrop al aşezămintelor de binefacere şi utilitate 

publică. Atunci, spre a putea administra averile bisericeşti conform prescripţiilor testamentare, 
autoritatea civilă desemna un comitet (alcătuit dintr-un delegat al său, egumenii mânăstirilor, 
mitropolitul sau episcopii eparhiali) care avea obligaţia să prezinte domnitorului situaţia financiară a 
averilor bisericeşti la sfârşit de an. Aceasta era o măsură generală aplicabilă tuturor aşezămintelor 
religioase ce obţineau venituri. 

De la sfârşitul secolului al XVII-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea, egumenul fiecărei 
mânăstiri era supravegheat în gestiunea bunurilor mânăstirii sale de Mitropolit şi de vel-logofăt, iar la 
fiecare trei ani egumenii tuturor mânăstirilor din ţară erau obligaţi să prezinte situaţia financiară 
”socotitorului domnesc”, descendenţilor fondatorilor şi donatorilor mânăstirilor, care se legitimau 
prin semnătură.  

În secolul fanariot chestiunea închinării a suferit transformări semnificative, domnii numiţi de 
sultan permiţându-şi să modifice actele testamentare sub pretextul întăririi lor şi să sporească 
numărul mânăstirilor închinate în beneficiul Locurilor Sfinte din Orient (Ierusalimului, Sinaiului, 
Antiohiei, Alexandriei, Constantinopolului şi Muntelui Athos). Încetul cu încetul, egumeni greci numiţi 
la conducerea mânăstirilor de domni sau de patriarhi, i-au înlocuit pe români, transformându-se doar 
în stăpâni ai averilor, deşi în decretele lor de numire, emise de superiorii din Orient (chiriarhiile 
patriarhale, comunităţile de la Muntele Athos ori Sinai) se stipula clar obligaţia de a ţine mânăstirile 
româneşti în bună stare, de a îndeplini datoriile faţă de autorităţile române, de a folosi cu 
înţelepciune veniturile şi de a trimite anual ajutorul cuvenit la Locurile Sfinte. 

Mai mult, egumenii greci i-au risipit pe monahii români ce vieţuiau în mânăstirile pământene 
închinate, lăsând numai câţiva devotaţi care să-i servească în administrarea averilor, astfel că aceste 
aşezăminte încetară să mai fie comunităţi religioase. După un calcul făcut înainte de secularizare, în 
Principatele Dunărene existau 53 de mânăstiri şi 189 de schituri neînchinate, în care trăiau 3836 
călugări şi 4043 călugăriţe, plus 72 de mânăstiri şi 24 de schituri închinate, cu o populaţie de 509 
călugări şi 46 de călugăriţe. 

Cu alte cuvinte, mânăstirile închinate fuseseră desfiinţate ca mânăstiri, nemaifiind comunităţi 
sacre, ci doar centre administrative ale lavrelor din Orient, însărcinate cu strângerea veniturilor, spre 
beneficiul integral al Locurilor Sfinte. 

De ce au procedat astfel? Grecii ştiau că tradiţia Bisericii şi canoanele ei erau împotriva închinării 
unor mânăstiri către altele, erau contra supunerii unor comunităţi religioase către alte comunităţi de 
călugări, fiindcă ele nu puteau asculta decât de episcopii locali2. Grecii nu aveau decât două 
posibilităţi de a se manifesta: fie încălcau cu bună ştiinţă canoanele, fie încălcau dispoziţiile 
testamentare ale românilor, transformând mânăstirile româneşti din comunităţi religioase în simple 
centre administrative greceşti. A.D.Xenopol arăta că prin distrugerea mânăstirilor pământene se 
distrugea şi închinarea, ”căci chiar termenul de închinare arată că monastirile şi nu moşiile lor, fusese 
supuse Locurilor Sfinte” (332-333). Dacă li s-ar fi dat moşiile, atunci termenul potrivit de folosit în 
documente ar fi fost danie, dăruire, nicidecum închinare. 

În chestiunea acestei categorii de mânăstiri existente în Ţările Române, controversele s-ar mai 
putea diminua, prin confruntarea hrisoavelor de închinare (emise de ”închinătorii” români de-a 
lungul veacurilor) cu dreptul canonic, ce analizează terminologia utilizată în mod greşit de toţi cei 
care au abordat această problemă istorică, terminologie care a creat confuzie şi în rândul puterilor 

                                                           
2
Canonul 81 al Sinodului de la Calcedon spune: ”Clericii […] monastirilor şi bisericilor sfinţilor martiri să rămâie 

sub ascultarea episcopilor din fiecare oraş”. 
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europene, care au dezbătut-o în anii domniei lui Cuza şi în final au soluţionat-o în favoarea părţii 
române. 

O primă culpă a grecilor este, din perspectiva dreptului canonic, tendinţa lor de a deveni 
proprietari de mari averi. Legislaţia invocată susţine că bunurile economice ce ajung în stăpânirea 
indivizilor sau grupurilor sociale dobândesc o poziţie aparte prin destinaţia ce li se dă. Câtă vreme în 
viaţa laică şi în cea religioasă aceştia folosesc bunurile economice numai ca mijloace sau instrumente 
pentru îndeplinirea anumitor trebuinţe fireşti, fără a le transforma în avere3, sunt în legitimitate. 
Când bunurile economice încetează a mai fi pentru reprezentanţii Bisericii mijloace pentru 
înfăptuirea scopului religios specific, atunci ele ajung în contradicţie cu natura şi cu misiunea Bisericii, 
subminează şi prejudiciază grav lucrarea Bisericii, provocând denaturarea vieţii religioase (Floca 265-
278). 

Controversele legate de deţinerea bunurilor economice de către indivizi sau grupuri sociale au 
generat în decursul istoriei o legislaţie amplă şi amănunţită menită să reglementeze relaţiile de 
proprietate, căreia în mod firesc i s-a subordonat şi Biserica, adaptând-o şi chiar creându-şi norme 
proprii de reglementare a relaţiilor economice precum (Floca 266-267): 
 
- actele de dobândire sau agonisire a bunurilor bisericeşti; 
- actele de evidenţă sau de inventariere a acestora; 
- actele de administrare, adică de păstrare, îngrijire, întreţinere şi folosire a bunurilor economice; 
- actele de stabilire a organelor de administrare sau de chivernisire a acestor bunuri; 
- actele de stabilire a subiectului de proprietate a averilor bisericeşti; 
- actele de înstrăinare a bunurilor bisericeşti 
 

După cum arată legislaţia şi practica, bunurile folosite în Biserică se împart în sacre (cele afectate 
cultului) şi comune (cu destinaţie auxiliară – pentru întreţinerea cultului, a slujitorilor, a acţiunilor 
bisericeşti în acord cu misiunea sa). 

Actele prin care se dobândesc bunurile economice ale Bisericii sunt menţionate atât în canoane 
cât şi într-o legislaţie civilă de origine romano-bizantină. Acestea sunt: donaţia, cumpărarea, 

schimbarea, moştenirea, patronatul sau ”închinarea”. 

Donaţia, pe care o regăsim în numeroase hrisoave emise în Ţările Române, mai ales în secolele 
XVII-XVIII, hrisoave traduse în limba franceză în anii 1863-1865 şi prezentate atât de partea română 
cât şi de cea greacă în procesul mânăstirilor închinate, este de două tipuri: 

a. donaţie simplă, necondiţionată, adică fără ca donatorul să-şi rezerve sieşi vreun drept în legătură 
cu donaţia făcută, donatorilor simpli asigurându-li-se numai recunoştinţa şi pomenirea ”vecinică” 
între binefăcătorii bisericii; 

b. donaţie ctitoricească, menţionată în mai multe canoane, tipice monahale şi novele, prin care s-a 
creat o adevărată instituţie juridică a ctitoratului

4
. În cuprinsul acesteia se evidenţiau drepturile şi 

obligaţiile ctitorilor (lb.gr. – ”ziditori”) şi acelea ale aşezămintelor bisericeşti, în proprietatea cărora 
treceau bunurile donate de aceştia. În terminologie canonică ctitorii sunt cei dintâi donatori care 
”zideau” lăcaşuri de cult sau alte aşezăminte, pe care ulterior le dăruiau. Bunurile donate cu titlu 
gratuit treceau în proprietatea bisericii indicate de ctitor în hrisov, el dobândind cinstirea cuvenită 
(era pomenit la slujbele religioase, stătea în biserică la un loc de frunte, într-o strană specială) (Floca 
268). Spre deosebire de donatorul simplu, ctitorul avea dreptul de a recomanda economul sau 
administratorul ctitoriei sale şi pe acela de a se opune numirii unui administrator, fără 
consimţământul său. Ctitorul îşi lua obligaţia de a supraveghea şi îndruma administrarea ctitoriei. 

                                                           
3
lat. habere – a avea, a stăpâni un bun 

4
instituţia juridică a ctitoratului este menţionată în can.1 I-II, can. 4,8,24, - IV, can.12,13,14,17 – VII; tipicele 

monahale legale şi novelele 123, 18. an.546, CJC 
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În decursul timpului, donaţiile simple şi cele ctitoriceşti nu puteau fi acceptate de Biserică decât 
pe baza unei autorizaţii date de autoritatea de stat, întotdeauna cu ştirea şi aprobarea autorităţii 
bisericeşti superioare (episcopie, mitropolie). 

În afara donaţiei, o modalitate deosebită şi controversată de a asigura Bisericii bunuri, însă numai 
cu titlu de folosinţă, nu de proprietate, a fost patronatul (în Occident) sau închinarea/”afierosirea” în 
Răsărit, pe care o regăsim în viaţa religioasă din Ţările Române, unde numeroşi boieri, domni sau 
vlădici au început din secolul al XVI-lea să închine diferite bunuri, biserici sau mânăstiri cu moşiile lor, 
scaunelor patriarhale din Răsărit sau aşezămintelor monastice de la Athos. Patronii (lb.lat. patronus – 
stăpân, proprietar) sau închinătorii erau acele persoane care, având în proprietatea lor un bun 
oarecare, îl puneau la dispoziţia Bisericii, spre a fi folosit, fără a-l trece însă în proprietatea acesteia.  

Reglementarea raporturilor între închinător şi orice aşezământ bisericesc (mânăstire, patriarhie) s-
a făcut printr-o serie de norme juridice şi canonice, ce constituie instituţia juridică a închinării

5
. 

Închinătorii îşi rezervau dreptul de proprietate asupra bunurilor închinate, însă tendinţa celor care 
beneficiau de uzufruct a fost de a socoti dreptul de proprietate nul sau de a transforma tacit 
instituţia închinării în donaţie ctitoricească, pentru a lipsi Ţările Române de proprietăţi. 

Această instituţie juridică a cunoscut şi ea două forme: 
 
a. patronatul/închinarea de drept privat – apărută din voinţa unui particular, care pune la dispoziţia 
Bisericii cu titlu de folosinţă o serie de bunuri; 
 
b. patronatul/închinarea de drept public – creată prin voinţa unei persoane ce deţine o demnitate 
publică, o dregătorie, sau printr-un act al unei instituţii din aparatul de stat. 
 

În ultimul caz, drepturile ”închinătorilor”, dregător sau instituţie publică, erau mai mari decât ale 
unui particular. Dacă patronul de drept public era un principe/domn, drepturile sale derivau din 
statutul de ”dominium eminens”, în virtutea căruia domnul se considera stăpânul suprem asupra 
întregului pământ al ţării, dispunând ca proprietar de întregul pământ al ţării, după obiceiul 

pământului
6.  

Prin urmare, drepturile sale erau multiple: 
 

Închinătorul punea la dispoziţia Locurilor Sfinte moşii, mânăstiri, biserici, cu destinaţia de a servi 
trebuinţelor bisericeşti, în timp ce aşezământul bisericesc închinat era condus de persoane pe care le 

                                                           
5
Drepturile şi obligaţiile caracteristice acestei instituţii s-au cristalizat în Biserica Răsăriteană în secolul al VI-lea 

(în timpul lui Justinian), cu scopul precis de a nu se confunda donaţia ctitoricească cu închinarea. Confuziile 
dispar numai analizând comparativ conţinutul celor două instituţii juridice. Închinătorii nu stabileau numai 
norme pentru conducerea aşezămintelor create de ei, ci şi anumite rânduieli de tipic pentru oficierea unor 
slujbe, deosebite de cele obişnuite în practica Bisericii. 
6
Pentru domnitorii medievali ai Moldovei şi ai Ţării Româneşti stăpânirea asupra ţării se confunda cu 

proprietatea asupra satelor (moşiilor locuite), asupra terenurilor aşa-zise ”pustii” (nelocuite), asupra  averilor 
căzute în desherenţă (ale celor care mureau fără urmaşi) şi asupra averilor celor pedepsiţi pentru hiclenie 
(trădare) faţă de domn, proprietăţi pe care aceştia le declarau domneşti, dăruindu-le pe urmă boierilor sau 
mânăstirilor, deci trecându-le din stăpânirea domnească în cea a particularilor. Fiecare domn avea dreptul de a 
revoca proprietatea concedată de antecesorul său, astfel încât putem afirma că domnul avea deplină putere de 
dispoziţie asupra proprietăţilor individuale. De aceea, cei mai mulţi proprietari sau poseseori ai unor drepturi 
reveneau la fiecare schimbare de domn pentru reconfirmarea privilegiilor. A se vedea documentele publicate în 
DRH, B, III, p.94, p.104, p.106, 234; I. Tanoviceanu, Formaţiunea  proprietăţii funciare în Moldova, în Prinos lui 

D.A.Sturdza, Bucureşti, 1903, pp.411-413; Ştefan Ştefănescu, Evoluţia proprietăţii feudale în Ţara Românească 

până în secolul al XVII-lea în ”Studii. Revistă de istorie”, 1958, nr.1, pp.53-65; Valeria Costăchel, Dreptul feudal 

şi ”prădalica”, în ”Revista Istorică Română”, 1945, pp.113-124.  
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dorea sau le desemna însuşi patronul. În cazul în care funcţia de conducere a respectivului aşezământ 
devenea vacantă, bunurile puse la dispoziţia lor reveneau în proprietatea închinătorului; 
Închinătorul avea obligaţia de a întreţine din mijloacele proprii acele aşezăminte pentru întreţinerea 
cărora nu ajungeau veniturile bunurilor patronale; 
Închinătorul păstra bunurile patronale în proprietatea sa; 
Închinătorul numea clerici la bisericile patronale, stareţii la mânăstirile patronale, chiar episcopi în 
cazul patronatului de drept public; 
Închinătorul numea economii bunurilor patronale şi îşi putea rezerva o cotă din veniturile acestor 
bunuri; 
Închinătorul avea dreptul de a revoca, în condiţii determinate, actul prin care punea la dispoziţie 
bunurile patronale spre a fi folosite de biserică; 
Închinătorul avea dreptul de a stabili, sub formă de statut ”tipicon” (în Răsărit), rânduieli de 
organizare a bunurilor patronale, rânduieli pentru săvârşirea slujbelor, reguli pentru viaţa monahală. 
 

Faţă de drepturile închinătorului, Bisericii/Locurilor Sfinte de fapt nu le rămânea decât uzufructul 
sau folosinţa bunurilor patronale, în condiţiile stabilite de patron.  

Instituţia închinării se deosebeşte de cea a ctitoratului prin două aspecte:  
 

Patronul îşi păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor puse la dispoziţia bisericii şi îşi asigura 
exerciţiul acestui drept, mergând până la amestecul în chestiuni de natură strict religioasă. Biserica 
dobândea numai posesiunea şi uzufructul temporal al bunurilor patronale, pe când în instituţia 
ctitoratului, ctitorul trecea prin donaţie un bun în proprietatea bisericii pentru totdeauna; 
Supravegherea şi dreptul de decizie privind înstrăinarea averii bisericeşti (înstrăinare care se făcea 
numai în caz de necesitate) îl deţinea episcopul eparhiei respective, ca un drept ce aparţine 
episcopului în Biserică. Actele de înstrăinare a averilor bisericeşti reprezintă o chestiune delicată: 
canoanele şi vechile legi civile romano-bizantine au consacrat inalienabilitatea averii bisericeşti7. 
Acestea au statornicit că bunurile odată consacrate bisericii trebuie să rămână în proprietatea ei 
pentru a servi scopurilor pe care le urmăreşte lucrarea bisericii. Ele nu spun însă că bunurile 
respective ar trebui să rămână în proprietatea bisericii şi atunci când deţinerea lor de către biserică 
contravine destinaţiei acestor bunuri. 
 

Dincolo de toate aceste norme juridice, călugării greci pretindeau a fi stăpânii moşiilor, doreau 
independenţă absolută în raport cu statul român, contestau orice drept de control sau de 
supraveghere al autorităţilor civile asupra averilor bisericeşti, consimţind numai să depună o 
contribuţie benevolă în casa statului. S-ar zice că grecii tindeau să constituie un stat ecleziastic 
grecesc în cadrul statului român. Pentru a pune capăt acestei situaţii, românii au ales la sfârşitul 
anului 1863 să procedeze la secularizarea tuturor averilor mânăstireşti, punând Marile Puteri şi 
Imperiul Otoman în faţa unui fapt împlinit. 

Neanunţat în mesajul domnesc de deschidere a Camerei, pentru a nu provoca Puterile Garante, 
susţinătoare ale aplicării vestitului Protocolul XIII, din Convenţia de la Paris din aprilie 1858, ce indica 
modalitatea de rezolvare a problemei mânăstirilor închinate, proiectul de lege a secularizării a fost 
adus în dezbaterea Adunării în luna decembrie 1863 (13/25 decembrie), fiind votat în 
cvasiunanimitate de către deputaţi. Astfel era soluţionată la nivel naţional o chestiune spinoasă, 
înaintea altora asemenea - legea electorală şi cea rurală. 

                                                           
7
Can.24, IV ec.; 49,VI ec.; 12,VII ec.; 1,II Constantinopol. Prin canonul 24, IV ec., Sf. Părinţi au hotărât în mod 

expres ca ”mânăstirile cele odată consacrate cu învoirea episcopului, să rămână pentru totdeauna; mânăstirile 
şi averile care le aparţin să se păstreze şi acelea să nu se mai facă lăcaşuri lumeşti; iar cei ce admit să se facă 
acestea să fie pedepsiţi”. 
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Starea de lucruri privitoare la mânăstirile închinate din Principatele Unite, datoriile uriaşe pe care 
acestea le aveau către statul român şi sustragerea sistematică de la obligaţiile ce le reveneau 
conform actelor de închinare; toate erau cunoscute în mediul internaţional, astfel încât în anii 
domniei lui Cuza, puterile garante şi cea suzerană s-au erijat în mediatoare ale conflictului româno-
grec, aceasta ducând adesea la tensionarea atmosferei politice internaţionale. 

La 11 ianuarie 1862, într-o întrevedere cu Costache Negri, ambasadorul englez la Constantinopol, 
Henry Bulwer, propunea părţii române stabilirea unui termen pentru soluţionarea amiabilă a litigiului 
româno-grec, până în aprilie 1862. 

Ministrul afacerilor externe turc, Aali-Paşa, arăta bunăvoinţă comunităţilor greceşti, atrăgându-i 
atenţia domnitorului A.I.Cuza asupra legitimităţii revendicărilor acestora. În acest context, românii 
căutau sprijin din partea Franţei. Agenţii diplomatici români la Paris şi Constantinopol acţionau în 
această direcţie, iar rezultatele favorabile nu întârziau să apară: în iulie 1862, Costache Negri raporta 
din Constantinopol că: ”...Franţa nu va recunoaşte niciodată pe călugării greci ca proprietari ai 
bunurilor mânăstireşti, iar dacă pentru aceştia ar mai fi nădejdea unui arbitraj, n-ar putea fi decât 
pentru chestiuni mici în afara proprietăţii...” (Popescu Spineni 82).  

La Paris, reprezentantul diplomatic al Principatelor Unite, într-o întrevedere cu baronul d’Avril 
(însărcinat ad-interim la subdirecţia politică a ministerului Afacerilor Externe) era informat că românii 
trebuie să-şi afirme atât vechiul lor drept asupra acestor proprietăţi, cât şi pe cel garantat prin 
Tratatul de la Paris din 1856, care stabilea ”independenţa administraţiei naţionale”, întrucât nu a fost 
posibilă înţelegerea dintre comunităţile greceşti şi guvernul român la momentul oportun. Prin 
urmare, se impunea repunerea mânăstirilor închinate sub jurisdicţia statului român, pentru ca 
veniturile lor să fie administrate de autorităţi competente care, conform voinţei donatorilor, se vor 
ocupa de întreţinerea şi dezvoltarea instituţiilor religioase sau ospitaliere create prin donaţiile lor, şi 
în al doilea rând, vor afecta surplusul acestor venituri, comunităţii greceşti invocate de aceşti 
binefăcători. 

Atât sugestia venită din partea Franţei, cât şi îndemnurile lui Costache Negri de a lua măsuri 
grabnice, deoarece câteva personalităţi de seamă s-au raliat românilor pe moment şi trebuia ”să 
profităm înainte ca unele evenimente neprevăzute să nu vină să micşoreze bunele lor dispoziţii 
actuale sau neutralitatea lor”, au determinat înfăptuirea de către statul român, în cursul lunii 
noiembrie 1862, a ceea ce s-a considerat a fi o ”secularizare deghizată”, anume – sechestrarea  şi 
depunerea veniturilor mânăstirilor închinate în tezaurul statului (Giurescu 150-151). 

A.I.Cuza înştiinţa Parisul prin şeful său de cabinet, arătând că scopul măsurii luate, este cel de ”a 
salva averea comunităţilor, până în prezent permanent lezată prin acţiuni incorecte”. În luna 
decembrie 1862, Camera vota trecerea în veniturile ţării a sumei de 20 milioane lei, provenind din 
arendarea moşiilor mănăstireşti. Ministrul N. Kretzulescu s-a opus, arătând că problema mânăstirilor 
închinate se află în tratative diplomatice, dar intervenţia a fost amendată de cei care susţineau că 
este o chestiune naţională (Anastase Panu şi Lascăr Catargiu). 

La 13 ianuarie 1863, Poarta trimitea o notă de protest, sesizând şi Rusia, Austria, Anglia şi Prusia în 
vederea unui demers colectiv la Bucureşti, iar două zile mai târziu, Aali Paşa scria domnitorului Cuza, 
arătându-şi surprinderea faţă de măsurile arbitrare ale Adunării şi guvernului român, ce vizau 
confiscarea averilor acestor aşezăminte. Guvernul otoman consideră a fi ”de datoria sa a protesta 
formal împotriva oricărui act al guvernului Alteţei Voastre care ar avea ca efect o spoliaţiune sau o 
sechestrare a veniturilor mânăstirilor”, şi recomandă domnitorului român să urmeze linia trasată de 
Conferinţa de la Paris (Giurescu 152). 

Novikof, ambasadorul Rusiei la Constantinopol şi Aali Paşa încercau să-l convingă pe Costache 
Negri că este în interesul României să se supună Protocolului XIII, ale cărui rezultate puteau fi mult 
mai folositoare românilor decât grecilor. Acesta îi răspundea cu mult curaj ministrului de externe turc 
că nu poate ”răsturna tratatul de la Paris, ce ne declară deplin autonomi pentru treburile noastre 
lăuntrice şi nu este nimic mai lăuntric decât pământul nostru care este în joc, că apoi guvernul 
otoman nu putea să nu ţină seamă de opinia publică din ţara nostră, de votul unanim ce se dăduse 
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de curând în Adunare, fără a se pune în cumpănă de a aduce iarăşi tulburări noi” (qtd. in Vasilescu 
82). 

La Paris, Ioan Alecsandri reuşea să menţină favorabilă atitudinea guvernului francez, care 
interpreta sechestrul bunurilor mânăstireşti, ca aplicare a dreptului de supraveghere, extins la toate 
instituţiile publice. De Moustier, ambasadorul francez la Constantinopol, primea instrucţiuni de la 
Paris pentru a se opune oricăror măsuri precipitate şi a înlesni succesul cauzei româneşti, printr-o 
moderare în cadrul Conferinţei. Acolo el prezenta ”Memoriul” redactat de guvernul român8, spre 
marea nemulţumire a celorlalţi ambasadori, care constatau că dintre toate guvernele, numai cel 
francez îl primise. 

La sfârşitul lunii iunie 1863, A.I.Cuza trimitea ambasadorilor un amplu memoriu, în care reliefa 
drepturile statului român asupra averilor mânăstirilor închinate. El ataca Protocolul XIII şi declara că 
această problemă nu poate fi discutată şi rezolvată decât de Principatele Române şi numai în 
Principatele Române, fiindcă ”îndepărtată de importanţa pe care intervenţia Europei i-o dă, această 
chestiune ar apărea în toată simplitatea ei şi soluţia ei ar fi din cele mai uşoare” (Popescu Spineni 85). 

Într-o discuţie cu reprezentantul Austriei la Constantinopol, Costache Negri susţinea că românii 
sunt dispuşi să facă concesii numai în privinţa despăgubirii:  

 
Vom fi generoşi, vă făgăduiesc, atunci când va fi vorba de fixat suma despăgubirii, dar aceasta 
este tot ce ni se poate cere

9
. Niciodată, dar niciodată nu vom lăsa averile în mâinile călugărilor 

greci, căci aceasta ne este imposibil. Chiar dacă domnitorul Cuza ar vrea să cedeze, n-ar putea, 
căci în această chestiune, care este atât de vitală ca cea a Unirii, poporul s-ar ridica împotriva lui 
ca un singur om (Dobrescu 153). 

La 13/25 decembrie 1863, guvernul român prezenta Camerei proiectul de lege al secularizării10, 
proiect votat cu 93 de voturi pentru şi numai 3 contra11.  

                                                           
8
”Ministère des Affaires Etrangères. Mémoire sur les couvents roumains placés sous l’invocation des Saint Lieux 

d’Orient”, Buc., 1863 – memoriu redactat la cererea lui C. Negri. 
9
În august 1863, Costache Negri înainta Porţii o notă (10/22 august 1863) în care propunea rezolvarea 

problemei averilor mânăstirilor închinate, contra unei despăgubiri de 80 milioane de piaştri, din care urma să se 
scadă datoria egumenilor greci către statul român, în valoare de cca. 28 889 020 piaştri. Prin urmare, 
comunităţile greceşti urmau să primească suma de 51.110.980 piaştri turceşti drept despăgubire pentru 
bunurile confiscate, plus suma de 10 milioane piaştri pentru înfiinţarea unei şcoli laice şi a unui spital la 
Constantinopol, deschise tuturor, indiferent de confesiune. Oferta a fost respinsă însă de reprezentanţii 
”locurilor Sfinte”, în ideea că prin aplicarea Protocolului XIII vor avea de câştigat mai mult. 
10

art.1. ”Toate averile mânăstireşti din România sunt şi rămân averi ale Statului” 
    art 2. înscrirea veniturilor averilor secularizate ”între veniturile ordinare ale bugetului statului” 
    art.3. se referă la suma pe care statul o acorda, ”Locurilor Sfinte”, către care erau închinate unele mânăstiri 
pământene 
11

Spre a evita orice potenţială acuză de discriminare sau xenofobie din partea egumenilor greci, ce ar fi 

impresionat cu certitudine marile puteri garante, legea din 13/25 decembrie 1863 seculariza bunurile tuturor 
mânăstirilor româneşti, fie ele închinate sau neînchinate. Articolul 3 al legii se referea la suma pe care statul 
român avea să o plătească ”Locurilor Sfinte” exclusiv ”pentru întreţinerea bisericei ortodoxe din Oriinte şi a 
stabilimentelor de binefacere lipite de ea”. Această sumă era de 51.000.000 lei net (după ce fusese scăzută 
datoria mânăstirilor închinate către stat – cca. 31 milioane lei) plus 10.000.000 lei ”pentru fondarea la 
Constantinopole a unei şcoale laice şi a unui spital”, care urmau să fie conduse de agentul României la Poartă şi 
de un consiliu de 4 membri, dintre care 2 numiţi de guvernul român şi 2 aleşi de comunităţile religioase ale 
Locurilor Sfinte. Tot prin lege, egumenii greci erau obligaţi să predea guvernului român ”ornamentele, cărţile, 
vasele sacre...şi documentele” mânăstirilor pe care le conduseseră. 
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Actul secularizării era încununarea unui proces ce începuse cu decenii înainte şi se intensificase în 
timpul domniei lui A. I. Cuza, act realizat cu tot sprijinul opiniei publice româneşti, şi cu sprijinul 
Franţei, care, după războiul Crimeii, dobândise autoritate pe scena politică internaţională.  

Cea mai palpabilă dovadă a sprijinului pe care Franţa nu precupeţea să ni-l acorde în chestiunea 
mânăstirilor închinate, o constituie însăşi afirmaţia făcută de împăratul francez Napoleon al III-lea, în 
noiembrie 1863, în expunerea sa asupra situaţiei Imperiului, conform căreia: 

 
Guvernul Împăratului, şi cele mai multe din celelalte cabinete semnatare ale tratatului de la Paris 
n-au stat la gânduri în a recunoaşte că ar fi potrivnic principiilor dreptului public european de a 
îndatora pe guvernul Moldo-României a lăsa mănăstirile, care alcătuiau, în stare de mână moartă, 

o foarte mare parte din teritoriul lor, sub ocârmuirea călugărilor stăini (Xenopol 334) . 
 

O asemenea luare de poziţie a fost de natură a încuraja acţiunile guvernului Mihail Kogălniceanu 
şi ale domnitorului A. I. Cuza, care ştiau că se puteau bizui pe sprijinul necondiţionat al Franţei. În 
Franţa, care aplicase o măsură similară cu 70 de ani înainte, secularizarea averilor mânăstireşti a fost 
aprobată fără rezerve, cu atât mai mult cu cât mânăstirile închinate constituiau pentru Rusia, 
apărătoarea ortodoxiei, un pretext de imixtiune în treburile interne ale Principatelor Unite. 

Adoptarea legii secularizării averilor mânăstireşti a provocat însă o vie reacţie Porţii, Rusiei, 
Angliei şi Austriei, la acestea asociindu-se ulterior şi Prusia. 

La 2 ianuarie 1864, marele vizir Fuad-Paşa, într-o scrisoare adresată lui A. I. Cuza, declara votul 
Adunării pentru secularizare nul şi neavenit, idee susţinută şi de consulii generali ai Rusiei, Austriei, 
Angliei şi Prusiei la data de 15 ianuarie, în adresa întocmită cu prilejul audienţei generale la domnul 
Principatelor Unite.  

La cererea Imperiului Otoman, formulată prin circulara din 3 aprilie 1864, la Constantinopol s-a 
reunit Conferinţa ambasadorilor Puterilor garante, care, după câteva şedinţe, la 28 mai 1864, a 
încheiat un protocol, conform căruia urma să se instituie o casă specială sub autoritatea Puterilor 
garante (prin intermediul căreia să se facă plata indemnizaţiei de către guvernul român) şi o comisie 
care să stabilească lista pe categorii a bunurilor secularizate, venitul şi sarcinile care le grevează, pe 
baza titlurilor de proprietate ale mânăstirilor închinate.  

Lucrările comisiei s-au desfăşurat foarte lent, deoarece actele privind aceste bunuri, îndeosebi 
originalele, se aflau în posesia ”Locurilor închinate”; apoi se impunea traducerea lor în limba franceză 
şi tipărirea împreună cu memoriul general corespunzător12. Tergiversarea adoptării unei hotărâri de 
către Conferinţă era totuşi în avantajul părţii române. 

Grecii au refuzat sistematic să prezinte actele de proprietate, ignorând noile termene fixate de 
Conferinţă (20 octombrie, respectiv 27 octombrie), mergând în final până la nerecunoaşterea 
autorităţii comisiei. Când la 12 decembrie 1865 comisia a acordat un ultim termen comunităţilor 
greceşti de a se prezenta în faţa sa, neprezentarea fiind considerată o retragere din litigiul cu 
guvernul român, clericii greci au persistat în hotărârea lor.  

La 9 ianuarie 1866, Nicolae Bordeanu comunica ministrului de externe român că delegatul 
comunităţilor greceşti a transmis în scris comisiei refuzul său de a se conforma procedurii stabilite de 
ea. Atitudinea ierarhilor greci l-a exasperat până şi pe ambasadorul Angliei la Constantinopol, Sir 
Bulwer – un neobosit susţinător al lor până în acel moment -, care a declarat alături de ambasadorul 
Franţei că, plictisiţi de manevrele grecilor, se vor retrage la prima ocazie din comisie, rupând 
protocolul şi lăsându-i astfel pe călugări fără indemnizaţia care li se oferea la acel moment, în valoare 
de 150 000 000 piaştri13. 
                                                           
12

Memoriul va fi tipărit sub titlul Mémoire avec pièces justificatives présenté à la Commission internationale 

pour les couvents... Constantinople, 1865 şi va fi urmat de un Supplément au memoire, Constantinople, 1865 
13

A.I.Cuza hotărâse de comun acord cu M. Kogălniceanu şi C. Negri (Camera fusese dizolvată la 2/14 mai) să 

ridice suma despăgubirii la 150 000 000 piaştri, aşa cum propusese în august Sir Bulwer Conferinţei 
ambasadorilor, care şi-a dat acordul. La 20 septembrie 1864, C. Negri comunica lui Aali Paşa că prin oferirea 
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Încrederea Puterilor garante în legitimitatea pretenţiilor ”Locurilor Sfinte” fusese zdruncinată, 
acestora lipsindu-le din ce în ce mai mult convingerea, pentru a apăra până la capăt comunităţile 
greceşti.  
  

                                                                                                                                                                                     
sumei de 150 000 000 piaştri, guvernul român înţelege soluţionarea irevocabilă a chestiunii mânăstirilor 
închinate. Pentru obţinerea sumei de 150 milioane de piaştri, guvernul român a perfectat un împrumut la 
Constantinopol, cu Banca ”Société générale de l’ Empire Ottoman”, contractul de împrumut fiind adus în ţară 
de C. Negri, care părăsea Constantinopolul la 11 ianuarie 1865. Într-un articol adiţional secret al contractului se 
specifica faptul că actul devine definitiv în ziua în care chestiunea bunurilor mânăstirilor închinate va fi complet 
terminată, sub raport internaţional. 
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