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De la lărgirea autonomiei țării și modernizarea instituțiilor statului, la înnoirea 
structurilor social-economice, politica lui Alexandru Ioan Cuza pentru desăvârșirea 
Unirii nu a ocolit nici cadrele Bisericii Ortodoxe. Domnitorul moldovean a avut „o 
politică bisericească prin excelenţă”.1 Unirea, în concepția sa reprezenta un proiect mult 
mai amplu, ea necesitând un program temeinic de reforme care să vizeze moderniza-
rea vechilor instituții sau crearea altora noi, indispensabile dezvoltării societății mo-
derne românești. Prin urmare, instituțiile bisericești, din această perspectivă, se pre-
zentau retrograde, nefiind corelate cu actualele necesități ale societății românești de 
la mijlocul secolului al XIX-lea, iar aducerea acestora la nivelul de evoluție al epocii, 
pentru Alexandru Ioan Cuza a constituit un obiectiv cardinal al proiectului novator. 
Programul de reforme, impus de realitatea încremenită în structuri medievale, s-a iz-
bit încă de la începutul domniei de nenumărate dificultăți (interne și externe), iar din 
această cauză, Cuza s-a găsit în situația de a propune, de multe ori chiar a impune, „so-
luţii personale”.2 Urmarea a fost, totuși, benefică, fiind adoptate măsuri salutare pentru 
revigorarea vieții Bisericii, însă, prin metodele sale autoritare de acțiune, unele, pe care 
le putem situa la limita canoanelor după care se desfășura serviciul religios ortodox, 
Alexandru Ioan Cuza ajunse foarte contestat, pentru politica sa față de Biserica stră-
moșească. Cu toate acestea, opiniile ni se prezintă destul de divergente, unii înclinând 
să creadă că „autorul libertăţii ţăranilor” a dus o politică greșită față de Biserica Română, 

1 Laurențiu Stamatin, Stat şi Biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Iași: Editura 
Junimea, 2011, p. 13.

2 Ibidem.
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înjosind clerul și pe credincioșii ortodocși sau chiar că și-a dorit distrugerea credinței 
dreptmăritoare, iar alții, din contră, au evidențiat rolul major al lui Vodă Cuza în edi-
ficarea instituției bisericești.3

Pentru o mai bună prezentare a relațiilor domnitorului cu instituția bisericească ro-
mânească este necesară, înainte de toate, o scurtă prezentare a situației pe care Biserica 
Ortodoxă Română o avea la începutul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, relevantă și 
pentru justificarea măsurilor luate și care au atras diferite tipuri de reacții pro și contra 
politicii de reforme privitoare la Biserică. 

La mijlocul veacului al XIX-lea, Principatele Române erau locuite de aproxima-
tiv 3.865.000 de oameni, dintre care ortodocșii reprezentau un procent covârșitor de 
94,20%.4 În cele două provincii existau două entități canonice de sine stătătoare, cu 
organizare și ierarhie proprii.5 În Țara Românească, Mitropolia Ungrovlahiei, având 
sediul la București și condusă de mitropolitul Nifon, deținea ca sufragane episcopiile 
de la Râmnic, Buzău și Argeș, sub păstorirea episcopilor Calinic, Filoftei și Climent. În 
Moldova, misiunea creștină era desfășurată de Mitropolia din Iași, la conducerea că-
reia se afla Sofronie Miclescu, sufragane fiind episcopiile de Roman și Huși, aflate sub 
păstorirea locotenenților de episcopi (nu existau la acea dată arhierei titulari) Nectarie 
Hermeziu Sotiriupoleos și Calinic Miclescu Hariupoleos.6

Pe plan extern, cele două biserici din Principate erau considerate doar simple die-
ceze, neavând nicio personalitate. Socotite drept exarhate ale Patriarhiei Ecumenice 
de Constantinopol, în contextul în care se aflau sub jurisdicția canonică a sa, este de la 
sine înțeles că din vechea capitală a Bizanțului se exercitau presiuni pentru promova-
rea unor slujitori bisericești loiali, în Principate, ceea ce favoriza săvârșirea abuzurilor 
în detrimentul intereselor naționale românești.7 Din punctul de vedere material, atât 
Biserica Ortodoxă din Moldova cât și cea din Țara Românească se zbăteau într-o si-
tuație extrem de disperată. Situația de sărăcie materială, dar și cea privind pregătirea 
teologică a slujitorilor lor reflectau o stare a lucrurilor dezastruoasă, care trebuia rapid 
redresată.8 

Atmosfera era una de-a dreptul „grecizantă”, în condițiile în care multe biserici 
practicau încă slujbe în limba greacă, încetățenite de multă vreme în Principate. Cea 
mai mare parte a așezămintelor monahale, ctitorite însă de români, erau închinate 
Locurilor Sfinte. Călugării greci au lăsat adeseori în paragină astfel de lăcașuri, dispre-

3 Ibidem, p. 9.
4 Ibidem, p. 14.
5 Ioan Lupaș, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, București: Editura Librăriei Socec & Co., S.A., 

1930, p. 106.
6 Anca Parmena Olimid, Viaţa politică şi spirituală în România modernă, Craiova: Editura Aius, 

2009, p. 23.
7 L. Stamatin, op.cit., p. 15.
8 Pentru o mai bună imagine asupra stării clerului din România, vezi lucrarea lui Melchisedec 

Ștefănescu, Memoriu despre starea preoţilor din România şi despre posiţiunea lor morală şi materială, 
București: Editura Cărților Bisericești, 1888. 
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țuind atât memoria celor care le-au pus la dispoziție prin eforturi nobile, cât și orice 
norme de conduită creștină și de respect. Accesul în rândurile clerului se făcea arbi-
trar, neexistând nicio lege care să reglementeze întrarea în monahism. Din perspectiva 
organizatorică, Biserica nu avea un organ central de conducere, ierarhic stabilit, ea 
nefiind, de fapt, autocefală, instituțiile sale funcționând în mod defectuos din pricina 
marilor carențe.9 

Cu toate neajunsurile și greutățile izvorâte din organizarea separată a celor două 
biserici din provinciile românești, în ceea ce privește implicarea Bisericii Ortodoxe 
Române în mișcarea de redeșteptare națională, în epoca Unirii de la 1859, aceasta este 
de necontestat. Pe lângă rolul important jucat în viața societății, pe palierul spiritu-
al-religios și în plan cultural, pe de-o parte, aceasta și-a adus contribuția și la afirmarea 
limbii naționale, prin traducerea cărților religioase în limba română, pe de altă parte, 
militând, de asemenea, pentru dezvoltarea învățământului în limba poporului. În via-
ța social-politică, Biserica a avut o contribuție importantă în frământările și evenimen-
tele care au pregătit și realizat Unirea Principatelor.10 Remarcabilă a fost implicarea 
mitropolitului Moldovei, Sofronie Miclescu, al cărui protest la adresa alegerilor falsi-
ficate pentru Divanul ad-hoc, a avut un efect semnificativ, contribuind în mod apre-
ciabil la anularea acestora. Nu mai puțin importante au fost acțiunile în sprijinul cau-
zei Unirii, ale clericilor Filaret Scriban, Melchisedec Ștefănescu sau ale fraților Neofit. 
Tot aici trebuie menționat și faptul că dezbaterile Divanurilor ad-hoc din Moldova 
și Țara Românească, precum și cele ale Adunărilor Elective (în urma cărora fusese 
ales Alexandru Ioan Cuza) au fost desfășurate sub președinția mitropoliților Sofronie 
Miclescu și Nifon.11

Avem, așadar, o Biserică activă în viața societății românești și atentă asupra eveni-
mentelor social-politice care reverberează asupra evoluției relațiilor cu Statul. Cert este 
că în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, modul de relaționare dintre Biserică și 
Putere a trecut printr-o perioadă de transformare radicală. Decriptarea într-un mod ana-
litic a dialogului instituțional al Bisericii cu Statul relevă, din punctul de vedere atitudi-
nal, reacțiile clerului față de noile reforme și de politica ecleziastică a domnitorului, dar 
și modul în care Alexandru Ioan Cuza s-a afirmat în raport cu reprezentanții Bisericii. 

Încă de la început trebuie menționat faptul că odată cu realizarea dezideratului 
Unirii, prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, se remarcă o stare de 
surescitare și în sfera bisericească, în special în privința viitorului mod de organizare 
religioasă. Descoperim că, Unirea Principatelor Române a marcat un moment în care, 
pe lângă mari așteptări sau idealuri s-au afirmat, atât în viața politică, dar și în cea 
spirituală și opinii izvorâte din îngrijorări sau temeri, care au fost, însă, cu timpul, mai 
mult sau mai puțin voit, umbrite prin contrapunerea lor cu sentimentele mult mai nu-

9 L. Stamatin, op.cit., p. 16.
10 Nicolae Isar, Relaţiile Stat-Biserică în România Modernă (1821-1914). Sinteză şi culegere de texte, 

București: Editura Fundației România de Mâine, 2007, p. 48.
11 Ibidem, p. 49.
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meroase de euforie. Bazate, fie pe dorința de conservare, pe reticență la schimbare ori 
veleități și interese politice, au existat atitudini mai puțin atinse de frenezia împlinirii 
dezideratului Unirii și mai mult marcate de un sentiment al neliniștii sau angoasei față 
de un viitor necunoscut. Istoricul Nicolae Iorga era de aceeași părere, că „de la noul 
regim al lui Vodă-Cuza se aştepta şi o nouă, trainică organizare a Bisericii. Domnul României-
Unite nu era om s-o zăbovească”, surprinzând anticiparea schimbării în politica eclezias-
tică. De aceea, este necesar ca analiza relațiilor dintre Biserică și puterea politică să fie 
efectuată în paralel cu planul de reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

 Unii clerici ortodocși și-au afirmat încă de timpuriu îngrijorarea față de viitorul 
Bisericii, un caz fiind evocat de Victor Place, consulul Franței la Iași și susținător al 
Unirii Principatelor în favoarea principelui străin, care fusese întrebat de Mitropolitul 
Moldovei Sofronie Miclescu (la rândul său, un partizan al Unirii) dacă: „numirea unui 
principe străin n-ar fi un pericol pentru credinţa noastră.”.12 Îngrijorarea Mitropolitului de-
mască anumite temeri legate de o eventuală pierdere a controlului asupra enoriașilor, 
pe considerente religioase sau pur și simplu pentru o reformă neconvenabilă și irever-
sibilă a instituției bisericești, impusă de un principe autoritar.

O altă chestiune interesantă pe care o dezvăluie Victor Place, legată de Biserică, 
este atitudinea rezervată a unor clerici asupra cauzei Unirii, datorită posibilității „su-
punerii preoţilor din Moldova celor din Valahia”13 și, implicit, a pierderii controlului asu-
pra deciziilor luate în această zonă, ajungându-se oarecum la un conflict precoce de 
interese, posibilitate ce a generat neliniște în cercurile ierarhilor moldoveni. Acest fapt 
a alimentat tendințe strategice din partea antiunioniștilor, de a atrage preoții moldo-
veni de partea lor și a sucomba mișcarea unionistă. Aceeași teamă era împărtășită și de 
unii boieri „cari vedeau Moldova absorbită de Muntenia”, Unirea Principatelor aducând 
cu sine periclitarea afacerilor lor și a intereselor financiare ori profesionale.14 

Cu toate acestea, primele atitudini vizibile, (cel mai bine în presa bisericească) sunt 
ale unei euforii generalizate, suscitate de împlinirea dezideratului național al Unirii. 
Astfel, încă din primul număr al ziarului religios „Biserika”, (apărut ceva mai târziu) 
se considera oportun a se sublinia atașamentul clerului față de cauza unionistă și, im-
plicit, față de simbolul acesteia, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Prin urmare, găsim 
citate omagiile închinate domnitorului Cuza-Vodă de reprezentanții clerului ortodox, 
în care, prin fraze elogioase, îl recunosc demn de Panteonul marilor domnitori, alături 
de înaintașii Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu: „În adevăr, Prea Înălțate Doamne, (...) ai 
făcut un act care te pune alăturea cu Ștefan cel Mare și cu Mihai Bravul, căci ai zis: să 
se facă Unirea, și s-a făcut Unirea!”.15 

Mesajele de proslăvire a domnitorului, venite din partea clerului, au un conținut 
moralizator, făcându-se adesea în ele, analogii cu epistolele biblice, prin comparația 

12 Cornelia Costescu, Victor Place, București: Editura Cartea Românească, 1933, p. 8.
13 Ibidem, p. 9.
14 Ibidem.
15 Biserika, anul I, nr. 1, 28 ianuarie 1862, p. 5.
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cu realitățile românești, dar, în special, cu faptele lăudabile ale domnitorului. În acest 
sens, marea realizare a lui Cuza (Unirea Principatelor) este considerată ca fiind rezul-
tatul voinței divine: „Clerul crede că Dumnezeu, care în nemărginita sa bunătate, ascultă 
vocea popoarelor şi le vorbeşte prin împrejurări, a inspirat alegerea naţiunii. Căci tot actul 
de entuziasm naţional este un act de inspiraţiune şi toată inspiraţiunea nu vine decât de la 
Dumnezeu”16. Pe aceleași considerente, domnitorului Alexandru Ioan Cuza îi este zu-
grăvit un portret al unui personaj providențial, al unui instrument al Divinității, pre-
destinat pentru împlinirea idealurilor naționale: „Măria Ta ai împlinit (...) un fapt care, 
după credinţa comună, dovedeşte că ai trebuit să fii menit mai de sus spre a-l putea realiza cu 
atâta nimereală de demnitate”.17 Componenta mesianică a imaginii lui Alexandru Ioan 
Cuza, din discursurile de glorificare ale clerului, se regăsește destul de des, tocmai 
prin această evocare a predestinării: „Crede, Prea Înălţate Doamne, că naţiunea română, în 
urmarea unui asemenea devotament, a Înălţimei Tale, nu poate să te privească şi să te crează 
decât că Măria ta ai fost acel adevărat Mesia al României, predestinat spre realisarea dorinţelor 
sale celor seculare. (...) Trăiască Alecsandru Ioan I, Părintele României”.18

 Interesant este faptul că reprezentanții clerului vorbesc aproape întotdeauna în 
numele națiunii, iar deciziile sau opiniile lor nu apar niciodată ca fiind diferite de ale 
poporului: „Clerul ca şi Naţiunea Română, totdeauna Te va înconjura cu cea mai adâncă re-
cunoştinţă şi cu cea mai statornică credinţă”.19

Atitudinea domnitorului Cuza față de cler este un exemplu de diplomație. Cu orice 
ocazie, el a știut să se arate măgulit de devotamentul clerului, pe care îl gratulează 
prin expresii alese. Componenta strategică din discursurile domnitorului referitoare 
la Biserică se regăsește în evocarea repetitivă a câtorva aspecte, precum: importanța 
clerului și a Bisericii Ortodoxe în societatea românească, rolul major pe care l-a avut în 
istoria românilor, sprijinul moral și spiritual de necontestat al Bisericii și, nu în ultimul 
rând, evocarea importanței ortodoxiei ca element distinctiv al națiunii române. Scopul 
era de a apropia clerul de Tron și a-și asigura devotamentul acestuia, iar ca exemplu 
stă răspunsul domnitorului Al.I. Cuza: „Când clerul înconjoară Tronul, orice fapt naţional 
se întăreşte prin conştiinţă, căci conştiinţa poporului este religiunea”.20 

Însă presimțirile și temerile unor clerici față de un viitor zbuciumat aveau să se ade-
verească, cel puțin prin prisma atitudinii tranșante a noului domnitor față de politica 
de reformare a instituțiilor statului, implicit și a Bisericii. Măsurile care s-au încadrat 
perfect într-o adevărată politică de forță, ce de altfel a caracterizat întreaga domnie a 
lui Alexandru Ioan Cuza, au generat în special reacții de împotrivire în sânul Bisericii, 
dând naștere la adversități și conflicte de amploare. Trebuie menționat faptul că re-
formele lui Alexandru Ioan Cuza din spațiul ecleziastic sunt demne de apreciere, însă 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 6.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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realitatea istorică este cea pe care și profesorul Dumitru Vitcu o consemna, și anume, 
că prin ele „a fost zdruncinată tradiţia şi au provocat, uneori, frisoane sau reacţii potrivnice – 
fireşti şi explicabile – atât în rândul clericilor, cât şi al mirenilor, generând serioase dificultăţi 
externe”.21 Așadar, pentru o bună expunere a relațiilor dintre Alexandru Ioan Cuza și 
Biserică, este necesară o prezentare a schimbărilor vieții bisericești din perioada dom-
niei de șapte ani, deoarece relațiile dintre instituția bisericească și puterea politică se 
află în concordanță cu reformele survenite în spațiul ecleziastic. 

Prima măsură luată de guvern, prin decretul domnesc din 19 iunie 1859, a fost nu-
mirea arhimandritului Dionisie Romano (starețul mănăstirii Neamț), ca locțiitor de 
episcop la Buzău, în locul lui Filotei.22 Motivația acestei schimbări se baza pe consi-
derentul că episcopul Filotei, suferind de o boală psihică, nu mai putea fi apt pen-
tru administrarea eparhiei. Pentru investigații fusese trimis la Buzău doctorul Davila, 
care prezenta în referatul său înaintat ministerului cultelor, situația inacceptabilă de 
la cârma Episcopiei Buzăului.23 Interesant este că în același an s-a hotărât și trecerea în 
visteria statului a averii fostului episcop Filotei (care se ridica la suma de 74.000 de gal-
beni), fapt care a generat nemulțumiri în sânul ierarhilor bisericești, datorită inițiativei 
neconforme cu canoanele și practicile tradiționale ale Bisericii Ortodoxe, a administra-
ției lui Cuza. Prin urmare, mitropolitul Nifon s-a opus hirotonirii lui Dionisie, aceasta 
săvârșindu-se, abia după multe tergiversări, în 1862, la Iași.24

Măsuri și mai energice s-au luat în Moldova, unde, încă din vara anului 1859, 
mănăstirile chinoviale: Neamț, Secu, Agapia, Văratec, Adam și Vorona, Bogdana au 
fost supuse inspecțiilor unei comisii alcătuite din: rectorii seminariilor din Roman și 
Huși, „două feţe mirene”, vornicul Grigore Cuza și Grigorie Cozadini, „domnescul adju-
tant”, colonelul Ion Ghica și secretarul comisiei, Kristodulo Cerchez.25 Prin același 
act, Alexandru Ioan Cuza decreta că „administrarea tuturor averilor numitelor mai sus 
Mănăstiri Chinovii, se va lua de îndată de către Ministerul Cultelor (...)”.26

 Pe lângă acestea, prin ordonanță domnească au fost chiar desființate unele mănăs-
tiri, printre care Doljești, Zagavia sau alte schituri din Moldova. Neregulile descoperite 
în modul de gospodărire și administrare al mănăstirilor, l-au determinat pe Cuza să 
promulge printr-un alt decret domnesc, legea ce instituia un impozit de 10 % asupra 
veniturilor „proprietăţilor nemişcătoare ale mitropoliilor, episcopiilor, mănăstirilor închinate şi 
neînchinate, cu toate metoacele lor, ale chinoviilor mănăstirilor şi bisericilor de sub diferite tutele 
(...), ale seminariilor precum şi ale oricărui alt aşezământ de binefacere”.27 Trebuie menționat 

21 Aceste considerații se regăsesc pe coperta cărții lui Laurențiu Stamatin, citată anterior.
22 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III: sec. XIX și XX, București: Editura 

Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 110.
23 L. Stamatin, op.cit., p. 39.
24 A.P. Olimid, op.cit., p. 24.
25 „Buletinul Oficial al Moldovei”, anul XXVII, nr. 47, 11 iunie 1859, p. 241.
26 Ibidem.
27 Vasile Boerescu, Codicele romane Alessandru Ioan seu Colecţiune de Legile Principateloru-Unite-

Române…, București: Editura Tipografiei Cesar Bolliac, 1865, p. 5.
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faptul că din 31 martie 1862 legea a fost extinsă și pentru Țara Românească.28 Au fost 
înființate comisii cu îndatorirea de a colabora cu egumenii mănăstirilor, cu concursul 
cărora trebuia realizat un amplu proces de inventariere a averilor mănăstirilor. Atât în 
Moldova cât și în Țara Românească, trimișii guvernamentali nu au fost deloc primiți cu 
căldură, din contră, comportamentul multora dintre cei puși la conducerea așezăminte-
lor mănăstirești lăsa de dorit.29 Descoperirea diverselor nereguli sau chiar a unor fapte 
de factură penală săvârșite de egumenii mănăstirilor, a determinat guvernul să deschi-
dă anchete, în urma cărora unii inculpați au fost chiar trimiși în judecată.30 Pretextul 
des invocat era că o parte din viețuitorii acestor așezăminte religioase erau „călugări în 
contra canoanelor”, având o purtare „abătută de la morală”.31 Constatările comisiilor care 
inspectau mănăstirile nu au fost deloc favorabile pentru conducerile acestor așezămin-
te. Rezultatele comunicate ulterior ministerului cultelor atestă starea deplorabilă din 
toate punctele de vedere a vieții din mănăstiri. Expresiile folosite de membrii „comisiilor 
de cercetare”, în descrierile lor, sunt dovada edificatoare a impresiilor negative pe care 
aceste așezăminte le-au lăsat-o. De exemplu, în procesul-verbal încheiat în urma cerce-
tărilor întreprinse la Mănăstirea Neamț, se afirma că aceasta a lăsat „o tristă impresie”, în 
special generată de „(...) spitalul de aici, care este în cea mai mizerabilă poziţie, o odaie mare, 
necurată, cu un aer foarte stricat, plin de muşte, care înmulţesc chinul bătrânilor pătimaşi ce zac 
pe nişte crivaturi lipsite de aşternuturi trebuitoare, numai cu nişte paie (...) această odaie este 
cu adevărat porticul mormântului, sau mai bine zicând, o catacombă de morţi vii (...)”.32 Tot 
în acest proces-verbal, printre ai cărui semnatari este și Melchisedec Ștefănescu (care 
participase la lucrări în postura de președinte al comisiei), este atestat un lucru pe atât 
de straniu, pe cât și de revoltător: „Chiar în prezenţa comisiei s-au petrecut la mormânt mai 
mulţi de aceşti nenorociţi; o datină foarte necuviincioasă s-a găsit de a înmormânta pe morţi 
mult mai timpuriu decât obişnuit în ţară; aceasta provine din ignoranţa călugărilor, cărora nu le 
vine în minte că se poate întâmpla ca cineva să fie numai la părere mort”.33 Membrii comisiei 
considerau revoltătoare și atitudinea călugărilor față de bolnavi, reclamând „maltrata-
rea la care sunt expuşi aceşti pacienţi” și datorită faptului că acești călugări „cred că toate 
mişcările şi vorbele rostite de aceste persoane sunt rostite de la Demonul ce locuieşte în ei şi de 
aceea, înjurându-i şi lovindu-i, ei socot că au de lucru cu duhul necurat”.34 La fel de strigător 
la cer este considerat și comportamentul față de cei decedați în mănăstire: „nu se vede în 
mănăstire niciun fel de stimă creştină către rămăşiţele morţilor, nici acea religiozitate şi uma-
nitate cu care morţii se petrec de creştini la mormânt”, toate, din cauza unei „indiferenţe de 

28 M. Păcurariu, op.cit., p. 111.
29 L. Stamatin, op.cit., p. 90.
30 Un exemplu elocvent ar fi cel al egumenului Partenie de la Mănăstirea Râmnic, prezent și la 

L. Stamatin, op.cit., p. 91.
31 Ibidem, p. 92.
32 Monitorul Oficial al Moldovei, nr. 84, 10 august 1859, p. 1.
33 Ibidem.
34 Ibidem, p. 2.
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gheaţă”.35 De la neajunsuri alimentare și materiale, la lipsa eticii creștine și a sentimen-
telor umaniste, procesul-verbal referitor la Mănăstirea Neamțului atrage atenția asupra 
„stării primitive” și a necesității luării imediate a „celor mai energice măsuri”.36 Important 
este că demararea anchetelor asupra averilor și a modului de conducere al mănăstirilor, 
trecerea unora sub administrarea ministerului cultelor sau chiar desființarea unor așe-
zări religioase (transformate ulterior în biserici de mir, ospicii pentru invalizi și oameni 
defavorizați sau școli sătești), constituiau preambulul evenimentului major al istoriei 
Principatelor Unite Române, și anume, actul secularizării. Efectele acestei politici a lui 
Alexandru Ioan Cuza nu au fost tocmai faste, încât, în fața acestor schimbări, mitro-
politul Sofronie Miclescu a protestat în mai multe rânduri. Acesta considera că imix-
tiunea puterii politice „vatămă drepturile bisericeşti”, iar autoritatea înalților reprezen-
tanți ecleziastici este încălcată. Ridicarea glasului împotriva abuzurilor săvârșite asupra 
Bisericii i-a atras amenințări, precum cea transmisă prin intermediul ministerului culte-
lor. El era avertizat că, dacă nu se va „mărgini cu aceasta”, domnitorul „îl va trata ca pe 
un călugăr de rând”.37 De altfel, chiar domnitorul îi atrăsese atenția că „dacă în treburile 
bisericeşti el este suveran (...), în cele lumeşti nu poate fi decât ascultător şi supus”.38 Cu toa-
te acestea, mitropolitul Sofronie a înaintat și Adunării Țării un protest, în care era, de 
asemenea, condamnată încălcarea drepturilor Bisericii. El reclama faptul că erau date 
„Bisericii naţionale înseşi, înjosindu-i prestigiul şi răpindu-i rostul, lovituri din care nu se mai 
poate ridica”.39 Trebuie menționat faptul că ierarhul, după opinia lui A.D. Xenopol, „era 
unul dintre cei mai înverşunaţi potrivnici ai noii ordini a lucrurilor şi ai Domnului”.40 Starea 
conflictuală dintre Domnitor și Mitropolit s-a accentuat într-atât, încât, la întoarcerea lui 
Alexandru Ioan Cuza de la Constantinopol, acesta i-a adresat mitropolitului, în public, 
o aspră mustrare, învinuindu-l de nesupunerea înaltului cler față de măsurile guvernu-
lui.41 Vizibil afectat de protestele mitropolitului, Alexandru Ioan Cuza l-a apostrofat pe 
ierarh într-un chip, pe cât de energic, pe atât de neașteptat: „Prea sfinte Mitropolite, ţara 
v-au încredinţat toiagul arhipăstoresc pentru ca să o conduceţi pe calea moralei şi a mântuirii 
sufleteşti. Eu sunt sigur că preasfinţia voastră aveţi conştiinţa acestor mari şi frumoase dato-
rinţi, însă sunteţi rău încongiurat, rău sfătuit şi consiliarii voştri vă conduc pe o cale nepotrivită 
nici cu demnitatea Bisericii, nici cu interesele statului. De un timp încoace, clerul înalt a părăsit 
cu totul misia sa. Relaţiile sale cătră puterea civilă devin din zi în zi mai necuviincioase. În loc ca 
clerul să fie cel întâi a da exemplul respectului către lege şi autoritate, el s-a pus în stare de ade-
vărată revoltă. Și astăzi, în această epocă de transiţie, când, mai presus de toate, avem trebuinţă 
de ordine şi de linişte, clerul provoacă la anarhie. (...) Și ca domn şi ca creştin, nu vom mai tolera 

35 Ibidem, p. 1.
36 Ibidem, p. 2.
37 L. Stamatin, op.cit., p. 41.
38 Ibidem, p. 41.
39 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. II, Vălenii de Munte: 

Editura Tipografiei „Neamul Românesc”, 1909, p. 308. 
40 L. Stamatin, op.cit., p. 41.
41 M. Păcurariu, op.cit., p. 111.
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o asemenea stare de lucruri jăfuitoare fericirei şi progresului ţării. Trebuie, în viitor, ca capitele 
cele mai îndărătnice să se supuie legei. Am rezoane pentru a vă adresa aceste cuvinte. Vi le voi 
spune cu francheţă”.42

După acest rechizitoriu moral, domnitorul l-a admonestat și pe Mihail 
Kogălniceanu, acuzându-l pentru „molătatea şi indulgenţa cu care aţi răbdat starea de ne-
subordonaţie în care s-au pus unii din membrii clerului înalt şi anarhia care din aceasta a re-
zultat în nişte locaşuri sfinte, a căror menire este de a fi un centru de abnegaţie, de supunere, de 
morală şi de pietate creştinească”43. Prin urmare, Vodă Cuza îi poruncea a se lua „măsurile 
cele mai energice, pentru ca legea şi autoritatea să fie respectate de toţi fără osăbire şi pentru ca 
oricine, fie oricare, să-şi plece capul înaintea legii”44. Ca un act demonstrativ, în spiritul ca-
zon cu care fusese deprins în activitatea profesională și pentru a se impune în relațiile 
cu „supușii” săi, Alexandru Ioan Cuza poruncea suspendarea mitropolitului Sofronie 
Miclescu și constituirea unui complet de judecată pentru cercetarea ilegalităților co-
mise de acesta.45 În noiembrie 1860, mitropolitul fu surghiunit, într-un mod, însă, con-
damnabil, „cu tirănească neomenie, fără să-l mai lase să-şi pună ceva la cale şi urcat într-o 
trăsură, înconjurat de jandarmi cu săbiile scoase”, la Mănăstirea Slatina.46 La doar două 
luni, mitropolitul Sofronie și-a înaintat demisia pe motiv de boală, iar noul guvern 
(condus de Anastasie Panu) a propus primirea acesteia și încetarea procesului de ur-
mărire. Domnitorul a acceptat, iar astfel a fost pus capăt pentru moment, conflictului 
ivit cu Biserica.47 În locul mitropolitului Sofronie, fusese numit ca locțiitor, arhiereul 
Melentie Racoviță Sardeon, iar mai târziu, Chesarie Răsmeriță Sinadon. După retrage-
rea celui din urmă, Mitropolia din Iași i-a fost încredințată, „fără a întreba vreo instanţă 
bisericească”48, lui Calinic Miclescu, hirotonit arhiereu cu titlul de Hariupoleos.

Legea pentru secularizarea averilor mănăstirești din anul 1863, prin care bunurile 
ecleziastice erau trecute în proprietatea statului, a fost legea care a creat o încordare 
deosebită în relațiile Stat-Biserică. Această „daraveră seculară”, după cum o numea A.D. 
Xenopol49, a generat, într-adevăr, o situație conflictuală, determinată, în special, de pro-
testele și opoziția călugărilor greci. Legea fusese precedată, după cum am văzut, de 
câteva măsuri, care au permis anticiparea secularizării efective, creându-se încă anteri-
or anului 1860, stări de efervescență și neliniște50. Trebuie menționat, faptul că o bună 

42 L. Stamatin, op.cit., p. 42.
43 Ibidem, p. 43.
44 Ibidem.
45 Angela Covașă, Un episod al relaţiilor Stat-Biserică. Conflictul Alexandru Ioan Cuza – Sofronie 

Miclescu, în vol.: Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, editori: Ion Bulei, Alin Ciupală, 
București: Editura Universității din București, 2007, p. 157.

46 L. Stamatin, op.cit., pp. 44-45.
47 M. Păcurariu, op.cit., p. 111.
48 N. Iorga, op.cit., vol. II, p. 309.
49 A.D. Xenopol, Domnia lui Cuza-Vodă, vol. I, Iași: Editura Tipo Moldova, 2011, p. 291.
50 Începuturile procesului de secularizare din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza fusese 

marcat de emiterea decretului din 19 octombrie, 1860, care prevedea confiscarea averilor chi-
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parte a mănăstirilor românești fuseseră închinate de unii domnitori ori boieri români 
sau lăsate testamentar, locurilor considerate sfinte ale Orientului (Patriarhiile aposto-
lice, Muntele Athos, Meteora, Sinai, insulele din Marea Egee, Peloponez, ș.a.), cu tot 
cu averile pe care le dețineau prin donații.51 În timp, aceste averi nu și-au atins nobilul 
scop pentru care fuseseră închinate, ele îndreptându-se în alte direcții. La aceasta se 
mai adăuga faptul că mănăstirile românești au suferit din pricina spolierii călugărilor 
trimiși aici din diverse părți ale Orientului, care le-au administrat în interesul propriu, 
lăsându-le adesea în paragină, în disprețul normelor elementare de conduită creștină și 
de respect pentru memoria celor care, pentru un scop nobil, le-au pus la dispoziția lor.52

Opunându-se oricărui fel de reformă, egumenii greci au căutat sprijinul reprezen-
tanților bisericilor răsăritene, dar și al cabinetelor străine, pentru a demonstra că sunt 
lovite drepturile lor de proprietate, iar măsurile luate de Guvernul Român și de dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza sunt abuzive și nelegale. Problema mănăstirilor a devenit 
un subiect de dispută internațională, în care distingem atitudini variate de la o Putere 
la alta, ce rezidă în interesele pe care fiecare dintre acestea le avea față de Principate 
sau unele față de altele.53 Așadar, Rusia considera că, printr-o politică favorabilă in-
tereselor grecești în Principatele Unite își asigura un sprijin în apropierea Turciei. În 
această ordine de idei, raționamentul logic la care am ajunge ar fi că Turcia ar fi trebuit 
să se dezică de greci („agenții Rusiei”), însă nu a fost așa, deoarece Patriarhiile grecești 
reprezentau o bună sursă de venit ce alimentau „bolnavul” Imperiu Otoman.54 Deci, 
Turcia și Rusia au manifestat imediat reacții de împotrivire față de gesturile politice 
ale Guvernului Român și ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Acestora li se va mai 
adăuga Anglia, care, deși nu avea nici un interes direct față de călugării greci, avea 
interese economice majore în Imperiul Otoman, fapt ce explică secondarea turcilor în 
protestele lor.55 Franța este singura Mare Putere care a susținut necondiționat intere-
sele românești, pe considerentele principiilor afirmate în Revoluția Franceză, dar și 
pentru a împiedica Turcia de a se mai alimenta din Principate, cât și pentru a lovi în 
interesele expansioniste ale Rusiei.56

noviilor. Mai târziu, măsurile pentru aplicarea hotărârii care stipula trecerea unei dări de 1/3 
din veniturile mănăstirești la bugetul statului, hotărârea colectării în casa statului a sumelor 
provenite din arendarea moșiilor mănăstirești închinate, oprirea exploatației proprietăților 
mănăstirilor închinate, restricționarea exploatării pădurilor mănăstirești etc., toate prefigu-
rau actul final al secularizării. L. Stamatin, op.cit., pp. 98-99.

51 Ioan Moldoveanu, „Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averi-
lor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele 
Române”, în Secularizarea averilor bisericeşti (1863). Motivaţii şi consecinţe, București: Editura 
Basilica, 2013, p. 24.

52 L. Stamatin, op.cit., p. 16.
53 I. Moldoveanu, op.cit., p. 75.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
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Opoziția egumenilor greci, nesupunerea față de măsurile reformatoare și protestele 
către Puterile străine au atras adversitatea guvernului. Prin urmare, numeroși egumeni 
greci au fost îndepărtați din lăcașurile pe care le administrau, alții au fost chiar acuzați 
și judecați pentru înstrăinarea bunurilor mănăstirești, avocaților greci li s-a interzis a 
mai pleda în fața tribunalelor românești decât cu condiția asistenței judiciare a avo-
caților români.57 Mai mult, la 4 mai 1863 s-a luat măsura instalării „paznicilor de hotare 
şi a gardienilor de păduri” pe proprietățile mănăstirilor închinate, iar la 7 și 11 mai 1863 
s-a ordonat interzicerea intrării pe teritoriul țării a persoanelor bisericești și eliberarea 
pașapoartelor pentru călugării greci, fără încuviințarea ministerului și a Mitropoliei58 
(era manifestată o temere în privința faptului că bunurile istorice mănăstirești, docu-
mente ori obiecte sacre ar putea fi sustrase și trecute peste frontieră de călugării greci). 

În ciuda tuturor protestelor și a agitației pricinuite de secularizare, propunerea gu-
vernului a fost votată de Adunare cu 93 de voturi pentru, contra 3, săvârșindu-se un 
act istoric de mare însemnătate, prin care, peste un sfert din teritoriul național închi-
nat Locurilor Sfinte era recuperat.59 Primele două articole ale legii prevedeau că „toate 
averile mănăstireşti din România sunt şi rămân ale Statului Român” și că „veniturile acestor 
averi bisericeşti se înscriu între veniturile ordinare ale bugetului Statului”,60 iar următoarele 
făceau referire la suma pe care statul român se obliga să o acorde Locurilor Sfinte ca 
despăgubire (ea era fixată la 82 de milioane de piaștri, din care era scăzută cea de 31 
de milioane, datoria curentă a grecilor către partea română).61 Totodată, partea româ-
nă se obliga la plata unei sume de 10 milioane de piaștri turcești pentru fondarea la 
Constantinopol a unei școli laice și a unui spital, în schimb, egumenii greci erau somați 
să predea statului român „ornamentele, cărţile, vasele sacre (...), precum şi documentele ce 
au fost încredinţate zişilor egumeni (...)”.62 

Interesant și în aceeași măsură surprinzător este că, până la urmă, statul român nu 
a mai plătit nicio despăgubire. Protestele vehemente ale patriarhilor, cât și ale Rusiei, 
Turciei și Angliei au forțat partea românească să crească cuantumul despăgubirii, 
acesta fiind avansat până la suma de 150 de milioane de piaștri turcești (o sumă enor-
mă, imposibil de plătit din bugetul și așa precar al Principatelor Unite, fapt pentru care 
a fost contractat un împrumut la banca „Société Genérale de l’Empire Ottoman din 
Constantinopol).63 Acesta nu a mai fost plătit deoarece grecii, refuzând să participe, 
în semn de protest, la negocierile ulterioare (considerând despăgubirea o insultă la 

57 A.P. Olimid, op.cit., pp. 32-34.
58 L. Stamatin, op.cit., p. 101.
59 Dan Berindei, Epoca Unirii, București: Editura Academiei, 1979, p. 161. Mai precis, Țării 

Românești îi erau înapoiați între 25,26% și 27,60% din teritoriu, iar Moldovei, 22,31%, cât și 
proprietățile imobile a căror valoare nu poate fi estimată. I. Moldoveanu, op.cit., p. 84.

60 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor-Unite-Române, nr. 249, 14 decembrie 1863, p. 1041.
61 Ibidem. 
62 Ibidem.
63 I. Moldoveanu, op.cit., p. 82.
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adresa Bisericii lor64), au fost considerați retrași din litigiul cu guvernul român65. Cu 
toate acestea, tema secularizării va reveni ca subiect al discursurilor reprezentanților 
Locurilor Sfinte și după încheierea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, solicitându-se 
insistent revenirea asupra deciziilor, în interesul favorabil părții grecești.66 

În țară, secularizarea a produs un entuziasm remarcabil, dovada acestui fapt stând 
în numărul mare al adreselor cetățenilor în care era exprimată adeziunea și bucuria 
față de acest act istoric.67 Însă legea secularizării nu făcea nicio excepție, ea fiind una 
generalizată asupra tuturor bunurilor mănăstirești, atât închinate, cât și neînchinate, 
fapt care ne determină a crede că nu a putut suscita același entuziasm și în rândul cle-
ricilor români, ci chiar dimpotrivă. Istoricul C.C. Giurescu considera că împotriva se-
cularizării, doar câteva voci timide ale „unor preoţi izolaţi, care, de altfel, au revenit îndată 
asupra părerii exprimate şi au fost iertaţi de către Cuza şi (...) unii înalţi ierarhi, între care şi 
episcopul de Buzău, Dionisie” s-au făcut auzite.68 La o privire mai atentă, descoperim că 
manifestările de la Buzău, „unde se subscriau petiţiuni prin îndemnul făţiş al protopopilor”, 
nu erau doar niște cazuri izolate.69 Din lucrarea lui Laurențiu Stamatin aflăm despre 
protestul lui Neofit Scriban adresat mitropolitului Ungrovlahiei, Nifon; despre protes-
tele egumenilor pământeni adresate aceluiași mitropolit, despre atitudinea tranșantă 
a protosinghelului Varlaam de la Mănăstirea Sinaia, despre protestele clericilor față 
de nedreptățile făcute la întocmirea bugetului din acel an (puterea politică ripostând 
cu „o ploaie de destituiri”), situații care ne dezvăluie alte luări de atitudine față de actul 
secularizării.70

Cu toate acestea, în presa bisericească, secularizarea este prezentată pozitiv, redac-
ția foii ieșene, „Preotul”, alegând numărul următor votării legii, ca fiind oportun ex-
primării adeziunii față de hotărârile guvernului: „participăm şi noi din toată inima şi cu 
cea mai mare bucurie la actul cel mare şi naţional ce avu loc la noi în ziua de 13 decembrie, 
când s-a discutat (...) şi s-a dat votul pentru luarea averilor în dispoziţia naţiunii Române”.71 
Prezentată ca o victorie națională, secularizarea era considerată salutară, în special prin 
faptul că „naţiunea Română revine în drepturile sale naturale”, aducând „bucuria cea mare 
şi veselia (...) pe feţele tuturor românilor”.72 Totodată, este pusă problema situației „averi-
lor Mitropoliilor, episcopiilor şi ale mănăstirilor neînchinate”, despre care se spune că „nu 

64 L. Stamatin, op.cit., p. 108.
65 I. Moldoveanu, op.cit., p. 83.
66 Mihai Săsăujan, „Situația mănăstirilor românești după secularizare (a doua jumătate a seco-

lului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea”, în Secularizarea averilor bisericeşti..., 
p. 87.

67 L. Stamatin, op.cit., p. 106.
68 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, București: Editura Curtea Veche, 2000, 

p. 202.
69 L. Stamatin, op.cit., p. 106.
70 Ibidem.
71 Preotul, anul III, nr. 18 (43), 21 decembrie 1863, p. 337.
72 Ibidem.
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am văzut făcându-se mai nici un bine pentru Biserică şi clerul României (...) expresiile de înfo-
losire a Bisericii şi îmbunătăţirea sorţii materiale a clerului au rămas numai nişte pretexte fru-
moase, fără de vreo realitate privitoare la scopul acestor averi”.73 Din acest unghi de vedere, 
sentimentele de adeziune la actul secularizării par a fi condiționate de perspective nu 
tocmai strălucite, privind situația Bisericii: „dacă prin cuvântul de secularizare se înţelege 
simplul şi curatul numai dispunerea acestor averi de către guvern şi vărsarea veniturilor lor în 
casa statului, fără a se considera legăturile binefăcătoare cu care sunt hărăzite aceste averi, fără 
ca măcar acum să se îmbunătăţească soarta materială a clerului de mir; fără a se considera după 
datorie necesităţile morale şi materiale ale stabilimentelor pioase, în numele cărora sunt date 
aceste averi; într-un cuvânt, dacă prin zicerea secularizare se înţelege destinarea acestor averi 
la orice alt secular sau lumesc, afară de Biserică şi cler: atunci departe de la noi sentimentul de 
a ne bucura (...)”.74 De altfel, este adevărat că în situația nou creată, Biserica, lipsită de 
mijloacele proprii de întreținere și desproprietărită, a devenit dependentă de sprijinul 
statului.75 Acest sprijin, s-a dovedit a fi insuficient, deseori chiar absent, creându-se o 
situație grea pentru Biserică, precum și pentru slujitorii ei.76 

În ceea ce privește salarizarea preoților de mir și a restului slujitorilor Bisericii, 
această problemă a fost lăsată prin legea ulterioară, denumită „Legea comunală”, pe 
seama primăriilor rurale și urbane, iar prin hotărârile „Legii pentru reglementarea pro-
prietăţii rurale“ din 14/26 august 1864, erau acordate parohiilor suprafețe de teren culti-
vabile.77 Faptul că aceste măsuri nu s-au dovedit suficiente și nu au oferit un sprijin su-
ficient în raport cu necesitățile, poate fi atestat în memoriul episcopului Melchisedec, 
publicat mult mai târziu, în care acesta relata: „Averile bisericeşti s-au luat de către stat şi 
veniturile lor se întrebuinţează la alte destinaţiuni, afară de o minimă parte rezervată încă pen-
tru susţinerea unor instituţiuni bisericeşti, precum episcopiile, seminariile, câteva mănăstiri 
care şi acelea sunt sortite la o curândă desfiinţare; încă mici ajutoare se dau fostelor mănăstiri, 
reduse la simple biserici comunale, în comunele rurale şi urbane... Biserica aşadar şi cu servito-
rii ei au rămas pe socoteala primăriilor rurale şi urbane. Acestea însă n-au făcut nimic pentru 
îmbunătăţirea stării bisericilor şi a preoţilor”.78 

Deși prin secularizare a fost posibilă ulterioara împroprietărire a țăranilor, prin 
ea, se dădea, indirect, o lovitură puternică Bisericii Ortodoxe Române, care se găsea 
despuiată de proprietăți și pusă în fața unui fapt împlinit, care nu avea cum să nu atra-
gă resentimente față de persoana lui Cuza.

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „150 de ani de la adoptarea Legii secularizării 

averilor mănăstirești din 1863”, în Secularizarea averilor bisericeşti (1863). Motivaţii şi consecinţe, 
București: Editura Basilica, 2013, p. 6.

76 Ibidem.
77 Ibidem, p. 7.
78 Melchisedec Ștefănescu, Memoriu despre starea preoţilor din România şi despre posiţiunea lor mo-

rală şi materială, București: Editura Cărților Bisericești, 1888, apud, Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, loc.cit., p. 167.
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Situată la limita respectării canoanelor bisericești a fost și înființarea Episcopiei 
Dunării de Jos, despre care marele istoric Nicolae Iorga spunea că a fost făcută „fără 
a cere vreun sinod de ţară, pe cale pur laică (...) la 1864, cu judeţele căpătate de curând în 
Basarabia, afară de Cahul, trecut la Huşi, dar cu Covurluiul şi Brăila, – după indicaţiile lui 
Melchisedec, care ştia din studiile sale ce a fost Mitropolia Proilavului”.79 Noii episcopii îi 
erau arondate patru protopopiate: Ismail, Bolgrad, Brăila și Covurlui, iar Eparhiei de 
Huși îi era încredințat protopopiatul Cahul. În fruntea Episcopiei Dunării de Jos fuse-
se numit Melchisedec Ștefănescu (ce contribuise cu o sumă considerabilă la fondarea 
sediului acesteia) și care nu a ezitat a-și arăta recunoștința pentru „favoarea” alegerii 
sale ca episcop: „Declar înaintea lui Dumnezeu, a Înălţimii Voastre şi a naţiunii, că pe tărâ-
mul sfintelor aşezăminte ale Bisericii noastre Ortodoxe Române totdeauna veţi găsi în mine cel 
mai devotat servitor patriei şi tronului Înălţimii Voastre”.80

O altă schimbare, de o și mai mare însemnătate, a fost însă unirea Bisericii Române, 
act privit ca o necesitate imperativă sau o urmare logică, consecutivă unirii politice.81 
Soluția sine qua non pentru aceasta era „înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale”, prin 
care organizarea bisericească să nu mai fie una separată. Trebuie menționat că idei 
sau inițiative pentru realizarea acestui deziderat bisericesc au existat încă înaintea 
Unirii Principatelor, însă doar acum, la 3/15 noiembrie 1863 au fost deschise lucrările 
Adunării României, în care domnitorul Cuza anunța analizarea „Legii pentru Unirea 
Bisericii Române, care, până astăzi, prin organizaţiunea ierarhiei sale, este încă în stare de 
separatism”.82 Iminenta schimbare care avea să se producă a atras și reacții izvorâte 
din sentimente de îngrijorare, un exemplu elocvent fiind cel al patriarhului ecumenic 
Sofronie, care îi scria mitropolitului Nifon exprimându-și temerile față de cele preconi-
zate de domnitor și acuzând Biserica Românească chiar de schismă.83

Cu toate acestea, fără a ține seama de protestul Patriarhului, Alexandru Ioan Cuza 
promulga la 6 decembrie 1864, decretul prin care era constituit sinodul unic (denu-
mirea oficială era Sinodul General) din Moldova și Țara Românească, înfăptuindu-se 
unificarea bisericească din România. După cum scria A. D. Xenopol, Alexandru Ioan 
Cuza „dorea să mântuie biserica ţărei lui îndeobşte de supremaţia grecească, pentru a smulge 
astfel şi ultimele viţe pe care rădăcinile domniilor fanariote le mai lăsase încă în pământul 
României”.84 

Încă de la începutul decretului era consacrată independența Bisericii din România: 
„Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne independentă de orice autoritate bisericească stră-

79 N. Iorga, op.cit., vol. II, p. 311.
80 L. Stamatin, op.cit., pp. 51-52.
81 Ibidem, p. 53.
82 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor-Unite-Române, nr. 219, 3 noiembrie 1863, p. 915. 

Mesajul domnitorului de la deschiderea sesiunii legislative pe 1863-1864 se află în suplimen-
tul aferent acestui număr al ziarului oficial.

83 L. Stamatin, op.cit., p. 59. 
84 A.D. Xenopol, op.cit., vol. II, p. 22.
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ină, întru tot ce priveşte organizarea şi disciplina”.85 Aceasta era reprezentată printr-un 
„Sinod General (...) şi administrată de mitropoliţii şi episcopii eparhioţi, cu ajutorul sinoadelor 
de eparhii”.86 Decretul, ce cuprindea cinci capitole, era completat de încă două regula-
mente privitoare la alegerea membrilor Sinodului General, precum și de organizarea 
internă a acestuia.

Pentru prima dată în istoria românească era consfințită printr-un text de lege, auto-
cefalia Bisericii Ortodoxe Române87 și înființarea unui sinod unic, ca efect al obținerii 
independenței bisericești.88 Trebuie menționat că și această lege se încadra la fel de 
bine în politica de forță a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, însă de data aceasta 
reacțiile de împotrivire nu s-au manifestat cu o mare intensitate. Cu toate că nemul-
țumirile mocneau încă în rândurile Bisericii, precedentul suspendării mitropolitului 
Sofronie era încă proaspăt în memoria clericilor ortodocși, iar vremurile se prezentau 
destul de vitrege.89 Doar după abdicarea Domnitorului, în condițiile unei libertăți mai 
largi de expresie, putem găsi etalate adevăratele stări sufletești. Iată ce spunea mitro-
politul Nifon la 21 martie 1872: „Sunt aproape şapte ani de când furăm nevoiţi a ne retrage 
până în cele dinăuntru ale altarului lui Dumnezeu, dinaintea furiei unui legiuitor care călca 
sau răpea tot dreptul şi toată autoritatea legitimă a Sfintei Biserici, dată ei de întemeietorul său 
Dumnezeu, de apostolii Săi şi de Sfintele Sinoade de a toată lumea, primită şi recunoscută de 
toţi Sfinţii Împăraţi ai creştinătăţii, care şi-au însuşit-o sistemului lor guvernamental”.90 

O altă lege care fusese impusă și care a generat un tumult deosebit în viața religi-
oasă din Principate, din pricina amestecului puterii politice în afacerile Bisericii, a fost 
„Legea călugăriei”, numită și „Decretul organic pentru regularea schimei monahiceşti”.91 
Prin această lege era restricționat accesul în mănăstiri a persoanelor considerate nepo-
trivite pentru a îmbrățișa monahismul. Acceptați erau doar bărbații de peste 60 de ani 
și femeile de peste 50 de ani, excepție făcând doar invalizii, cei ce sufereau de boli in-
curabile sau cei „care n-au mijloace de trai în lume”92. Pe lângă aceștia, „primiţi în ordinea 
monahală”, însă doar la mănăstirile hotărâte printr-un regulament special, erau „acei 
juni care, trecând învăţăturile seminariale superioare, vor avea vocaţiunea aceasta şi din care se 
va putea forma clerul înalt”.93 Totodată, se stipula că „nici o autoritate ecleziastică nu va pu-
tea da vreunui individ, bărbat sau femeie, tunsura monahală, dacă nu va prezenta: Autorizarea 
Sinodului General şi Autorizarea Ministerului Cultelor”.94

85 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor-Unite-Român, nr. 273, 6/18 decembrie 1864, p. 1297.
86 Ibidem.
87 Totuși, în articolul al treilea era stipulat faptul că era păstrată „unitatea dogmatică a sfintei reli-

gii ortodoxe române, cu Biserica mare a Răsăritului”. Ibidem. 
88 L. Stamatin, op.cit., p. 62.
89 Ibidem, p. 59.
90 Ibidem.
91 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor-Unite-Române, nr. 273, 6/18 decembrie 1864, p. 1298.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
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Prin această lege se urmărea „desrădăcinarea ignoranţei, imoralităţii şi nenumăratelor 
abuzuri care s-au încuibat în mănăstiri, spre scandalul Bisericii”,95 însă modul în care a fost 
impusă nu a atras urmări tocmai faste asupra vieții religioase din Principatele Unite. 
Pe lângă faptul că relațiile dintre Biserică și stat au devenit tot mai încordate, per-
sonalul mănăstirilor s-a redus dramatic. Unii considerau că Domnitorul și susținăto-
rii lui manifestau în politica față de Biserică o atitudine chiar anticlericală. O reformă 
atât de drastică a Bisericii a lăsat, ce e drept, impresia pe care, de altfel și Dimitrie 
Bolintineanu o avea, că: „lui Cuza nu-I plăceau clericii, nici monahii sau preoţii de mir”.96 
Mai mult, Dimitrie Bolintineanu găsea și în afirmațiile lui Kogălniceanu („parohiile sunt 
ticsite de preoţi ignoranţi”97), aceleași sentimente anticlericale pe care le împărtășea și 
domnitorul.

Chiar și Nicolae Iorga afirma, mult mai târziu, într-o ședință din Parlament, la 16 
martie 1909, că domnitorul Cuza „a fost un siluitor al Bisericei lui Hristos”.98 Cu toate că 
în alte ocazii istoricul era cel care lăuda politica reformelor lui Cuza, făcând apologia 
domniei acestuia, în privința politicii față de Biserică, istoricul condamna faptul „că sta-
tul s-a amestecat în socotelile bisericeşti”, drept pentru care, „de la 1860 până la începutul 
acestui veac nou, Biserica noastră a decăzut continuu pentru că n-a fost lăsată în rosturile ei bi-
sericeşti”.99 Explicația cu care Nicolae Iorga venea, se baza pe considerentul că „oamenii 
de la 1860, care au stricat întâi rostul Bisericei, erau oameni crescuţi în Franţa, crescuţi în Paris, 
în ideile anticlericale şi care îşi ziceau: Bisericei trebuie să-i îngustăm rostul, Biserica nu poate 
să meargă de la sine, ci trebuie să intervie statul cu conştiinţa lui deplină, ca să-i fixeze rostul 
cum se cuvine. Iar între oamenii aceştia erau bărbaţi de stat iluştri: era Cogălniceanu, era însuşi 
Cuza-Vodă şi, vedeţi, însuşi Cuza-Vodă a avut faţă de Biserică o politică cu desăvârşire greşită. 
Și era cu atât mai greşită acea politică, cu cât Biserica îşi dăduse partea ei pentru Unire”.100

Însă cea mai ofensatoare lege la adresa Bisericii, a fost „Legea pentru numirea de 
mitropoliți și episcopi eparhioți în România”, promulgată la 11 mai 1865.101 În primul 
articol al acestei legi se stipula că „Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi ai României se numesc 
de Domn, după o prezentare a Ministerului Cultelor, în urma deliberaţiunii Consiliului de 
Miniştri”.102 Totodată erau fixate condițiile pentru numirea ierarhilor bisericești, dar 

95 I.C. Apostol, Cuza Vodă şi reforma sa în Biserica română după documente: conferinţă ţinută la 
Cercul didactic din Iaşi în ziua de 14 decembrie 1911, Iași: Editura Tipografiei „H. Goldner”, 1912, 
p. 38.

96 Dimitrie Bolintineanu, Cuza Vodă şi oamenii sei: memoriu istoric, București: Editura Noua 
Librărie G. Ioanide et C-nie., 1870, p. 140.

97 Ibidem.
98 I.C. Apostol, op.cit., p. 6.
99 Ibidem, p. 7.
100 Ibidem, p. 8.
101 Monitorul, Jurnal Oficial al Principatelor-Unite-Române, nr. 106, 16/28 mai 1865, p. 481. Legea 

fusese votată de Adunarea Electivă a României în ședința din 20 ianuarie 1865, cu un număr 
de 105 voturi pentru și 11 împotrivă și adoptată de Senat la 5 februarie 1865.

102 Ibidem.
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care, toți trebuiau să fie „cunoscuţi prin pietate, învăţătură şi capacitate” (mitropoliții tre-
buia să aibă vârsta minimă de 40 de ani pentru a candida, iar episcopii, 35).103 În artico-
lul al treilea se menționa că aceștia puteau fi judecați pentru „delicte spirituale înaintea 
Sinodului ţării, iar pentru orice alte delicte, înaintea Curţii de Casaţiune”.104 Numirile ulteri-
oare au făcut ca la cârma Mitropoliei Moldovei și Sucevei să ajungă Calinic Miclescu, 
la Roman, Atanasie Stoenescu, la Ismail (Dunărea de Jos), Melchisedec Ștefănescu, la 
Buzău, Dionisie Romano, la Argeș, Ghenadie Țeposu, iar pe scaunul episcopal de la 
Huși, arhimandritul Iosif Gheorghian.105

Legea a produs o stare de zbucium fără precedent în Biserica Ortodoxă Română. 
Faptul cel mai contestat și imputat domnitorului Cuza era că ierarhii nu mai erau aleși, 
ci de-a dreptul impuși de puterea politică. Noua legiuire era considerată contrară ca-
noanelor după care se desfășura serviciul religios din România și, totodată, vătămă-
toare drepturilor bisericești.106 Strategia domnitorului era de a numi pe scaunele bise-
ricești persoane agreate, care să slujească cum se cuvine interesele națiunii, dar și pen-
tru a se putea baza pe ele în caz de nevoie.107 Considerată o gravă imixtiune în viața 
Bisericii străbune, legea mai sus menționată a declanșat o aprigă mișcare, cunoscută în 
istoriografie sub denumirea de „lupta pentru canonicitate”. Ea a antrenat personalități 
bisericești remarcabile, printre care merită menționați prelații Neofit și Filaret Scriban, 
arhiereul Ioanichie Evantias, Iosif Bobulescu, „comitele” Scarlat Rosetti (prin ziarul său 
„Eclesia”), și alți clerici moldoveni.108

Protestele au atins o asemenea amploare încât s-a ajuns până la solicitarea interven-
ției sau medierii străine în această chestiune. Prin solicitările adresate consulilor străini 
sau Puterilor garante, unii ierarhi români atrăgeau atenția asupra faptului că legile im-
puse în mod arbitrar de domnitorul Al.I. Cuza au lezat drepturile canonice ale Bisericii 
Românești. În același timp, s-a cerut intervenția patriarhiei din Constantinopol, în spe-
cial prin scrisorile trimise de Neofit Scriban, în care era prezentată situația anormală 
din Principate odată cu noile legiuiri bisericești. Reacția Domnitorului a fost cât se 
poate de tranșantă și dârză, condamnând în termeni energici imixtiunea Scaunului de 
la Constantinopol: „Am hotărârea fermă de a respinge amestecul necanonic al oricărui Sinod 
străin, al oricărei Biserici străine sau al oricărui cap bisericesc străin în ceea ce priveşte admi-
nistraţia şi succesiunea Bisericii Române autocefale”.109

În urma protestelor fețelor bisericești a fost declanșat chiar un șir de persecuții, iar 
cei care s-au manifestat foarte vocal împotriva legilor Domnitorului au avut de suferit. 
Ca exemplu, Filaret și Neofit Scriban, Iosif Bobulescu și Atanasie, locțiitorul de scaun 

103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 L. Stamatin, op.cit., pp. 69-70.
106 Ibidem, p. 71.
107 Ibidem, p. 72.
108 Ibidem, p. 71.
109 Ibidem, p. 74.
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la Roman, îndreptându-se spre lucrările Sfântului Sinod din București, au fost arestați 
la Focșani și întorși sub escortă militară la Iași.110 Ulterior, aceștia au fost chiar excluși 
din sânul Sinodului datorită atitudinii lor potrivnice față de noile hotărâri. De remarcat 
este lupta lui Neofit Scriban împotriva legilor bisericești ale lui Cuza, pentru care va fi 
mai târziu reabilitat și chiar apreciat. Lui îi vor fi dedicate broșuri (după abdicarea lui 
Cuza), precum cea intitulată extrem de sugestiv „Apologia preasfinţitului Arhiereu D. D. 
Neofit Scriban faţă cu clevetitorii Săi din Iaşi şi Bucureşti sau răspunsul acelor ce fac Apoteoza 
nenorocitului de dânşii Cuza-Vodă, pentru falsa independenţă a Bisericii Române. Aţi făgăduit 
că-l veţi face rege şi l-aţi făcut nenorocit!”. Din aceasta considerăm interesante câteva pa-
ragrafe care surprind atât imaginea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cât și pe cea 
reabilitată a contestatarului legiuirilor sale bisericești, Neofit Scriban: 

„Nenorocitul prinţ Cuza prin titlul ce-şi deduse de Preşedinte al Sinodului – Care nu poate 
fi altul fără numai Iisus Christos - şi prin urmare, dreptul de a numi el pe Episcopii clerului şi 
ai Bisericii lui Dumnezeu, devenise un adevărat pontifex maximus.

Devenind odată stăpân peste religiune, despotul este totodată stăpân şi peste conştiinţa 
naţiunii. Până şi secretele conştiinţei mărturisite de credincioşi la Duhovnic, trebuie a fi cunos-
cute de către poliţie – de către despot – pentru că Duhovnicul, ca şi Episcopul, şeful său, este 
amploiatul despotului (...) Este ştiut că-n aşa fel era posiţiunea României în 1865, când toţi 
tremurau şi credeau cum credea poate prinţul nenorocit; – Unul singur nenorocit Arhiereu, 
Neofit Scriban, (...) a ridicat vocea Sa cu pericolul posiţiunei Sale celei destul de avantajoase. 
El se sacrifică – unul pentru toţi – El deveni martirul conştiinţei naţiunii şi naţiunea odată 
deşteptată, rupând lanţurile sclaviei, (...) în constituanta sa proclamă (...) cele reclamate de A. 
N. Scriban, (...) că Episcopii Clerului să fie aleşi de naţiune şi că actele civile să nu aibă valoare 
dacă nu vor trece prin binecuvântarea Bisericească”.111

O altfel de atitudine poate fi distinsă în cazul episcopului Melchisedec, care, ini-
țial demisionase din funcția de întâistătător al Eparhiei Dunării de Jos, dar ulterior a 
revenit asupra deciziei sale. Opțiunea sa a atras reacțiile altor clerici, care i-au solicitat 
justificări, iar ca exemplu stă scrisoarea trimisă la 12 iunie 1865, de Climent Nicolau 
(conducătorul ziarului „Preotul”): „Preasfinţitul Neofit şi-a dat demisiunea din episcopat 
din punctul de vedere a necanonicităţii noii legiuiri, după care sunt decretaţi definitiv episcopii 
eparhioţi – nu înţeleg (...) pentru ce ceilalţi au rămas indiferenţi la o asemenea manifestare? 
Mai mult, nu înţeleg cum Preasfinţia Voastră aţi primit a vă acomoda unei legiuiri (...) care 
loveşte în un punct din cele mai delicate bazelor Bisericii noastre Ortodoxe?”.112 În răspunsul 
lui Melchisedec Ștefănescu, acesta motiva că a decis a-și păstra funcția în urma unei 

110 I.C. Apostol, op.cit., p. 20.
111 Apologia preasfinţitului Arhiereu D. D. Neofit Scriban faţă cu clevetitorii Săi din Iaşi şi Bucureşti 

sau răspunsul acelor ce fac Apoteoza nenorocitului de dânşii Cuza-Vodă, pentru falsa independenţă 
a Bisericii Române. Aţi făgăduit că-l veţi face rege şi l-aţi făcut nenorocit!”, București: Editura 
Tipografiei Toma Theodorescu, 1867, p. 4.

112 Constantin C. Diculescu, Din corespondenţele Episcopului Melchisedec Ștefănescu, București: 
Editura Tipografiei Cărților Bisericești, 1909, p.13.
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discuții pe care ar fi avut-o cu domnitorul, în care acesta din urmă și-a dat „parola de 
Domn spre asigurare (...) că va reveni şi asupra alegerilor, rămânând cazul de faţă ca o excep-
ţie; că M. Sa nu a avut alt scop decât a smulge episcopii din sistemul îndătinat de a ajunge la 
episcopie prin simonie şi corupţiune, care a scandalizat aşa de mult lumea”.113 De altfel, este 
cunoscut gestul episcopului Melchisedec, care, conform vechilor datini, obișnuia să 
îi sărute „cu respect augusta mână” domnitorului Cuza, „ce i-a încredinţat cârja uneia 
din Arhipăstoriile Bisericii Patriei”,114 demonstrând oarecum poziția Bisericii în stat, su-
pusă autorității domnitorului. De altfel au mai existat fețe bisericești care s-au supus 
schimbărilor, considerate, de unii, împotriva Bisericii. Totuși, cei mai cunoscuți ierarhi 
care, de altfel, fuseseră chiar cooptați în „staff-ul” domnitorului, au rămas Melchisedec 
Ștefănescu și Dionisie Romano.115

Contextul politic, deloc liniștit, nici în interior, nici în spațiul internațional, nu a 
favorizat politica de reforme a „Domnitorului Unirii”. În plus, nu putem vorbi despre 
existența unei fericite simbioze între canoanele bisericești și politica modernizării și a 
prefacerilor instituționale impuse de necesitățile epocii.116 Cu toate acestea, procesul 
de transformare a statului, cu instituțiile sale, din timpul domniei lui Cuza, impunea 
măsuri radicale pe toate palierele vieții sociale. Acest fapt, în context evolutiv, a pre-
meditat intrarea într-o etapă de „laicizare, de descălugărire a Bisericii”, după cum bine 
observa și Nicolae Iorga, care-și motiva afirmația subliniind că „încă din 1859, noul 
guvern al Principatelor Unite arăta că e dispus să trateze Biserica în același chip ca 
orice serviciu de stat”.117 De aici, considerăm că au izvorât și conflictele în relațiile din-
tre stat și Biserică, între un domnitor animat de ideile liberale ale modernizării și care 
dorea să impulsioneze o întreagă națiune, care, cu mare greutate se desprindea de me-
tehnele trecutului și cei care nu s-au clintit din postura în care se vedeau ca apărători 
ai spiritului și ai tradiției vechi a Bisericii. Totuși, au existat și reforme în spațiul biseri-
cesc considerate de ambele „părți”, benefice (legea pentru obligativitatea introducerii 
limbii române în cult, legea asupra instrucțiunii – prin care era unificat învățământul 
teologic din România, înființarea Universității din Iași – care avea în cadrul ei și o 
facultate de teologie, rezolvarea problemelor cu care se confrunta sistemul de învăță-
mânt teologic din Principatele Unite etc.), fapt ce ne determină să credem că și în sânul 
Bisericii era conștientizată nevoia de schimbare. 

113 Ibidem, p. 15.
114 L. Stamatin, op.cit., p. 70.
115 Ibidem, p. 12. 
116 Ibidem, p. 126.
117 N. Iorga, op.cit., vol. II, p. 306.
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Relațiile Stat-Biserică în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) 

Rezumat: La o scurtă privire asupra istoriografiei domniei lui Alexandru Ioan Cuza, descoperim că 
specialiștii acestei perioade istorice au manifestat un interes aparte față de aspectele legate de reor-
ganizarea componentelor „laice” ale țării: armata, justiția, puterea legislativă, învățământul, diplomația, 
cultura, relațiile stat-individ, lăsând oarecum în umbră, impactul reformelor domnitorului asupra vieții 
bisericești din Principatele Române. Studiul imagologiei politice nu ar trebui să excludă, din această 
perspectivă, o analiză și din această direcție, stratificată pe categorii sociale, care să elucideze și modul 
în care clerul românesc s-a afirmat vizavi de domnia și domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Relația domn-
cler/viața bisericească în timpul perioadei menționate a fost una într-adevăr intensă, mai ales datorită 
faptului că, în scurta sa domnie s-au petrecut schimbări importante, în toate domeniile vieții sociale. 
Astfel, și Biserica Ortodoxă din Principate, ca instituție fundamentală a societății românești nu a fost 
privată de prefaceri semnificative care au premeditat o raportare bidirecțională, domnitor-cler cât și 
cler-domnitor, din punct de vedere imagologic. Schimbările înregistrate pe tărâmul bisericesc au vizat 
în principal organizarea teritorială precum și o corelare a administrației interne cu cerințele și exigențele 
specifice Epocii Moderne. „Omul providențial” Alexandru Ioan Cuza, simbolul Unirii Principatelor și al 
emancipării politico-naționale, primul conducător ales al românilor, apare des evocat în raportările clerului 
la puterea politică, mai ales odată ce instituția bisericească (Biserica Ortodoxă Română) este inclusă 
în amplul program al domnitorului, de modernizare a societății și a statului. Uneori reprezentat pozitiv, 
alteori țintă a unor critici aspre, Alexandru Ioan Cuza, în scurta sa domnie, se regăsește în ipostaze 
neimaginat de diferite, aflate bineînțeles, în legătură cu evoluția curbei popularității sale, conjunctura 
istorică sau efectele politicii sale de reformă. 

Cuvinte cheie: Alexandru Ioan Cuza, Biserica Ortodoxă Română, imagologie, putere politică, cler, 
sensibilități colective, imaginar social, reformă, relații stat-biserică.

The connections between State and Church during Alexandru Ioan Cuza’s reign (1859-1866) 

Abstract: By having a brief look upon historiography regarding Alexandru Ioan Cuza and his reign, 
we discover that the researchers have shown a particular interest towards the aspects considering the 
country’s reorganization of the secular components. These secular components were focused upon the 
army, justice, legislative, education, diplomacy, culture, the relationships between State and individuals, 
but not as much on the reform that took place within the church in the Roumanian Principalities during 
his reign. The studyes of the political imagology should not treat this affair with less interest and make 
it clear in all aspects, because the way that roumanian clergy percepted Alexandru Ioan Cuza’s reign 
was a very important matter. During his short period of reign, there were major changes regarding all 
aspects of the social life therefore the relationship between the ruler and clergy were very intensive. As 
a consequence to all of this, the Orthodox Church of the Roumanian Principalities went trough changes 
wich have led to a bidirectional approach, speaking in terms of imagology, from leader to clergy and also 
from clergy to the leader. The transformations that took place within the church’s realm, were seeking 
teritorial organization, and also a good corelation between internal administration and the fastidious 
requierments of the Modern Era. As soon as the church institution was included in the leader’s exten-
sive program of modernization, the “Providencial Man”, the symbol of Danube’s Principalities Union is 
often refered by it, in it’s mentions. Ocassionally pictured in a possitive manner, other times targeted by 
harsh critics, Alexandru Ioan Cuza is frequently discovered in inconceivebly different hypostasis. These 
hypostasis are in corelation with his popularity, historical and political context and the reform policies 
that he sustained and their consequences and outcomes. 

Keywords: Alexandru Ioan Cuza, Roumanian Orthodox Church, imagology, political authority, clergy, 
collective sensitivities, social imaginary, reform, state-church affairs.


