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earl mud despre bisericil BOHM do icom 50 do 1

Pastrez Intre cartile dAruite de autori si una din partea
Domnului profesor I. Nistor,') astAzi ministrul Bucovinei ale
cArui cuvinte scrise de d-sa pe prima pagina ca dedicatie Imi-
aduc aminte de grelele zile ale tncercArei sufletului nostru. Sunt
de atunci 8 ani. Am citit-o §i recitit-o de mai multe ori. Nu
credeam insa cA pot adaoga ceva la bibliografia acestei carti,
deoarece socotiam toate izvoarele avute la indemana si revazute
de autor. Chiar data nu ar fi nimic nou In cartea, ce-am desco-
pent, totusi faptul cercetArei unei persoane oficiale din partea si-
nodului rus, trimis anume sA afle starea acestei biserici, indeferent
de scopul lui, planul de lucru, data cand se scrie $i stampele
(8) vor serve celui care se intereseaza de mersul acestei bise:-
rici cel putin ca un termen de comparatie. afara de aceasta
nu este rAu ca sA cunoatem toata literatura strAina, scrisA In
diferite vremuri despre noi, de bine sau de Mu.

Cartea despre care vorbesc randurile de fatA se intitulea-
zA : Biserica ortodoxd din Bucovina=llpaeocAmmast tieploot,

Bytwetinte scrisA de un functionar at sinodului rus, Vla-
dimir Mordvinov, 2) tipAritA In S. Peterburg, 1874:

IIMOCAAOHAfl

II,EPROBL
Brib ESTROBMIS.

Baa,,vmmipa. 1VIop,ziuraFloi3a.
C.-HETEPBYPIM.

1874.

Istoria bisericii din Bucovina de I. Nistor, 1916. Bucuregi pp. 295.
2) Carte rare deli nu-i de mutt scrisA. Am gasit-o in biblioteca Seminarului

din Chioinau. Cred ca Academia nu o are; pr. Dimitrie Dan a cerc_lat-o. De si-
gar cA d-1 I Nistor, fund in Bucuregi, in vremea ne itralitatii nu a putut sA o aibi
la indeminA, cAci cred ce otie bine ruse§te, dupA cum se vede din ultimele sale lucrarl.
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Cartea coprinde 139 de pagini, format obisnuit de 8, ffind
inpArtitA in 5 capitole, precedate cie o mica prefatA, =is&
in 5 Julie 1873.

In prefata, care urmeazA dupa tabla coprinsului, autorul
spune: prin faptul ca In Bucovina sunt credinciosi ortodocsi de
aceiasi natiune cu el---rusi, $i, CA in aceasta tail a sihAstrit tw
conational at sau, Paisie Velicicovski, a carui oranduiala ma-
nAstireasca a rAspandit-o prin ucenicii 'sal $i in schiturile si
manastirile din Rusia $i pentru ca este o trebuintA a se cunoaste
mersul ortodoxiei atat in Cara sa de origins, cat $i in tArile
streine, loge acestea 1-au indemnat sa cerceteze biserica bu-
covineana la fats locului, fiind ajutat mult de consulul rus din
CernAuti, Chiradinjan, in ceia ce priveste cAlitoriile $i materia-
lul de consultat. Calatoria a avut loc cu doi ani tnaintea ce-
lei de sub prefata, deci in 1871. Prin urmare datele din carte
sunt din acest an. Toate aceste cimostinte ni be dA ca simple
note ale unui calator". WA scopul cercetArilor lui.

Cartea incepe prin expunerea imprejurArilor In cari a fost
smulsA Bucovina din trupul Moldovei dupa cele 3 tractate :
12 Mai 1776, in Constantinopole, 2 tulle 1776, In satul de pe.
granita moldoveana Palamucta (?) $i 2 lunie 1777, cand Austria
a pus stapftnire de drept pe acest infloritor tinut al Moldovei,
care are 181 1/2 mile pAtrate austriece sau 190 mile geogra-
fice pAtrate cu o populatie, care dui:0 statistica din 31/19 De-
cembrie 1869 se ridica la 511. 964 alocuitori, adica 255.919
bArbati $i 256.045 femei. CAutand a lumina originea cuvantului
Bucovina" autorul se pierde intr'un neant de presupuneri, cad
nu-1 indreptatesc. Pomene$te $i de lupta dintre Moldovepi $i
Poloni at cArui an nu-1 stie, dar din sAmanta biruitorilor, arun-
catA in brazdele trase de plugurile impinse de cei invinsi, ar
fi esit pAdurile $i frumoasele dumbravi bucovinene !

6 IndatA dui:0 trecerea Bucovinei la Austria s'a introdus
obladuire militarA, similara cu cea din Croatia $i Slavonia, toa-
te afacerile militare $i civile trebuiau sa §e gaseasca in mainile
generaluluifeldwachtermeister-ului, care la randul salt era su-
pus colegiului Hofkrigsrath-ului din Viena, numai in ceia ce pri-
ve$te adunarea birurilor $i vAmilor era in legatura cu directiu-
nea tinutala din Galitia. Acest fel de carmuire a durat [Ana
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In 1787 cand Bucovina a intrat In corpul Galitiei ca un tinut
al el. Desfacerea de regatdi galitian a avut loc In 1848, cand
Bucovina devine, dupa aceaSta data, voevodat (Herzogthum)
en administratie independents, ca toate celelalte provincli aus-

triece, confirmate in aceasta privinta prin legea din 14-26 Fe-
bruarie 1861. Conducerea suprema la data cand autorul cer-
ceteaza Bucovina o are Landesregierung In fruntea careia este
prezidentul provinciei (Landespraesident), care sta In legatura
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Cu ministerele si autoritAtile centrale dirt Viena, avand ca resedinta
permanentA Cerndutii. Lui Ii sunt supusi cei opt sefi de judete
(Bezirkshauptmanner), corespunzdtori celor opt judete (Bezirks-
(auptmannschaften) In cart s'a ImpArtit Bucovina din 1868: al
Cernautului, Radautului, Sucevei, Seretului, Vijnitei, Campulunguluip
Storojinetului si Cotmanului. Cerndutul, Seretul, Suceava, RA-
dAutul $i Campulungul sunt cele 5 orase mai de seams ale Bucovinei.

Autorul cautA a adanceascA si istoricul acestor orase,
gresind pe alocurea, (land totu$i $i un material care nu are
pretentia de a nu fi controlat. In 1520 Cerndutii erau un mic
sat, unde sta un parcAlab. Pe Ia inceputul veacului al XVIII-lea
locuitorii lui plateau deseatind Schitului celui Mare din Galitia;
prin vremea campaniei de la Prut (1711) dintre Rusi si Turci,
aceastA asezare era deja destul de insemnatA. Cerndutul la da-
ta cercetdrei autorului avea patru mahalele : Rosie, Clocucica,
Caliceanca $i Horecea. I se pare ca acest oras dupd pozitia
lui este eel mai frumos oras din Europa! Populatia lui dupd
statistica austriacd, ardtata mai sus, este de 33.884 suflete de
ambele sexe. Toate institutiile oficiale sunt concentrate In acest
oras. Are trei biserici ortodoxe : cloud parohii : Pogordrea sf.
Duh i sf. Paraschiva, dintre cart prima serveste ca bisericA
catedrald $i o filiald : a sf. Nicotae. In mahalaua Rosie era bi-
serica sf. Arhangdzel Mihail, tar In mahalaua Horecea era bi-
serica cu hramul Nagerei Maicei Dotnnului i Indltarea Dom-
fluid. Ca locuri de Inchinare pentru celelalte confesiuni erau :.
o blsericd catolicd, una luterand, una greco-units, numita bi-
serica ruseasca" $i o sinagogd. In Cernduti este resedinta mi-
tropolitului, consistoriului $i a institutului teologic (Theologische
Lehranstalt) pentru pregatirea preotilor. Autorul vorbeste $i de
cele mai insemnate hoteluri, $i cele doua iarmaroace.

Despre Suceava tie i numele ei dac Sucidava, sau Zu-
sidava ! Merge pand acolo ca confirms resedinta lui Atanaric,
regele Gotilor, In acest oras ! Aratd a aici a fost . capitala
domnitorilor moldoveni si resedinta mitropol tilor, care, dupd
moartea lui $tefan ctl Mare, incepe sd decadd ca la 1630 sub
Moise Movild sS se strAntute Ia Iasi, cand not stim dupd da-
tele istorice, ca ea s'a mutat sub Alexandru Ldpusneanu. In
Suceava sunt trei biserici ortoioxt, dintre cart cloud parohiale :
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a sf. Dimitrie, a sf. Gheorghe, fara enorie, In care se °dill-
'nese moastele sf. loan eel nou, si a sf. Nicolae, filial/ Afar
.de acestea ortodoxe mai aflam una unity §i alla armeneescd.
In ea se fac anual case iarmaroace.

csi

Despre Seret spune ca aci Isi avea resedinta ep scopul
Cumanilor! Are trei biserici ortodoxe: una parohiala a sf. loan
Batezatorul §i doua filiale: a sf. 7 reimi §i a sf. Dimitrie. Se
fac patru iarmaroace.
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Rdddufut purta, dupa parerea autorului, numele de Ratha-
cenum. In vremea rapirei Bucovinei era un sat, fiind ridicat Ia
treapta de oras abia in 1782. Avem numai o singura biserica
ortodoxa cu hramul sf. Nicolae. Aid au rezidat timp de patrti
secole episcopii de Radauti, pans Ia mutarea resedintei in Cer-
nauti din porunca imparatului losif II-lea. Se fac numai doua
iarmaroace.

Campulung a fost ridicat la treapta de oras abia in veacul
at XIX-lea. Are patru biserici ortodoxe, dintre cari trei paro-
hiale: a Sf. Nicolae, a Adormirei'i a Na. erei Maicei Dom-
natal §i una filiala a Na$terei Domnului. Se fac pe an numai
trei iarmaroace.

Populatia Bucovinei dupa nationalitati este ur
4

matoarea:
Rug, cari vorbesc o limbs apropiata cu a Ucrainilor si

pe cari Nemtii Ii numesc Ruthener", dar nu voeste sa le
spuna numarul.

Romand, car; vorbesc o limbs similara cu a celor din Mol-
dova $i Valahia. Asupra chestiunei: cine are intaetate din junct
de vedere al numarului in aceasta provincie exists discutie In--
tre scriitorii acestor doua natiuni. Se expun ambele parer' cu
dovezi din letopisete, fail a da o solutie pentru o parte sau alts.

Restul populatiei este format din Nemti, Evrei, Armeni,
Polonezi si Ur-gun.

Lipovenii sunt cateva mil de suflete, sunt veniti din inte-
riorul Rusiei, concentrati In patru asezari: Bielaia Crizzifa
(Fartana Alba), Climdufi, ( ambele intre orasele Radauti $i Se-
ret), Mitocul Dragominzei sau Socolintii, in apropierea mana-
stirei Dragomirna. Acesti lipoveni de tangs Dragomirna, dupa
traditia ramasa intre ei, sunt veniti dupa rapirea Bucovinei Cu
trigaduirea imparatului losif II-lea, din partile puse sub suve-
ranitatea turceasca, adica de pe rnalurile Dunarei, si deci nu
direct din Rusia.

Trei part' din aceasta populatie apartin confesiunei orto-
doxe, adica Rush si Romanii. In 1870 erau in total 383.727
suflete de ambele sexe ortodocsi. Armenii traesc in Suceava $i
imprejurimile ei. Lipovenii se impart in doua secte: popov(ll
0 bezpopov(ii; popovti sunt mai multi, iar bezpopovti sunt nu-
mai to satul Climautii. Scapeti nu exists cum sunt In vecina
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Moldova, fiindca legile austriace socotesc aceasta sects ca
nelegala.

Legile privitoare la toate provinciile austriece se aplicA
exact $i to Bucovina In legatura cu confesiunile existente acolo,
in puterea legilor din 21 Decembrie 1867 §i cea din Mai 1868.
Dupa aceste legi, fiecare cetacean este liber sa profeseze orice
confesiune Ii place, putand trece dintr'una in alta fall nicI o
Inpiedicare, ne smulgand nimanui drepturile civile $i politice din
cauza credintei sale. Savarsirea oricarui cult Ingaduit de legi
este libera, putand sä functioneze orice institutie admisa pe
WM de lege. Confesiunile $i sectele neadmise au drept sa -$i
faca serviciul religios in case particulare, neoficial, neatingand
Intru ceva legile In vigoare si morala publics. Copii legali $i
cei cari trebuie sä fie Infiati Inainte de a avea varsta de 7 ani
sa apartina religiei parintilor lor. Copii de parte barbateasca
au dreptul sa apartina confesiunei tatalui lor, iar fetele confe-
siunei mamei lor, cand casatoria este mixta. Legea Ingaduie
tinerilor de confesiuni diferite, care se casatoresc, ca sa Inchee
contracte de acest fel. Se poate permite si contracte, tncheiate
tntre soti, ca toti copii lor sa apartina uneia $i aceleias con-
fesiuni, numai cu conditiunea ca trecerea la acea confesiune
sä se faca tnainte ca acesti copii sä aiba varsta de 7 ani.
Copii nascuti nelegal vor apartine confesiunei mamei lor. Do-
vezile cari se dau parohilor de biserici de catre parintii copii-
lor cum ca acestia din urma vor fi crescuti Intro confesiune
sau alta, nu sunt valabile. In cazul unei schimbari de confe-
siune de catre parinti sau de catre mama, care a nascut ne-
legal, copiii lor, cari nu au atins varsta de sapte ani, se soco-
tesc ca nascuti dupa trecerea la alta confesiune. Dupa atin-
gerea varstei de 14 ani, fiecare individ, fara deosebire de sex,
poate trece la o alta confesiune neinpiedecat de legi, putand
a trage $i pe altii la trecere pe calea convingerei, dar neintre-
buintand Insalaciunea, cad In caz contrariu, vor fi supusi ras-
punderii dupa legi. Preotii unei biserici oarecare pot sluji vreo
slujba vreunei persoane de alta confesiune cu conditiunea ca
acea persoana sä. doreasca acest lucru si sa nu fie acea do-
rinta contrail regulamentului acelei confesiuni. Nici o comu=
nitate religioasa nu are dreptul sa refuze sa Inmormanteze In
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cimitirul ei vre un mort apartinator altei confesiuni. Acest
lucru poate avea loc In urrnAtoarele conditiuni: a) cand per-
soana aceasta trebuie sA fie tnmormantata In mausoleul fami-
liar si b) cand persoana aceia a merit in hotarele acelei co-

munitati sau card cadavrul lui a fost gasit $i nu-i In acel loc
niciun cimitir apartinator confesiunei lui. Nu se interzice nimanui
ca sA nu lucreze in zile .de sArbatori, cari, dupA pravilele con-

L.>
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fesiunei lui, nu sunt zile de sarbatoare; dar toti sunt datori sa
respecte prin nelucrare ziva Duminicei pana la sfarsirea servi-
ciului divin. In jurul bisericilor nu se permite nimic din ceia
ce ar stirbi cinstirea acestui locas, aceleas lucruri trebuie sa
se observe pe drumuri, strazi si prin pietele publice cand se
savarsesc procesiuni cu sf. cruce. Nici o comunitate religioasa
nu este retinuta sä se abtina de la sunarea clopotelor In acele
zile, in cari dupa pravilele altei confesiuni nu se admite trage-
rea clopotelor.

Administratia si conducerea afacerilor bisericesti pentru
acei locuitori, cari apartin confesiunilor: catolica, unity si ar-
meana-unita se refers la arhiepiscopul romano-catolic cu rese-
dinta in Lemberg, urmasii confesiunei protestante au legatura cu
superintendatura din acelas oral din Galitia, iar armenii ortodocsi
cu patriarhul din Ecimiandzin. Lipovenii isi au pe falsul for mitro-
polit in Bielaia Crinita. Confesiunea greco-orientala formeaza o
eparhie deosebita, avand in fruntea ei pe mitropolitul din Cernauti.

Toate stirile privitoare la inceputul episcopatului In Bu-
covina pe cari le da autorul sunt gresite, pentru Ca pe vremea
cand a scris cartea nici not nu eram mai inaintati. Legatura
bisericei moldovene in genere cu patriarhatul de Ohrida a
dAinuit in stiinta o indelungata vreme, pang cand prof. loan
Bogdan a dovedit toata acea corespondenta falsa. /Vlutarea re-
sedintei episcopale din Radauti la Cernauti, in 1784, este sin-
gura care ramane in picioare, fiind de o data mai recenta si
usor de controlat. Nu-i, deasemenea, adevarat nici aceia a
odata cu trecerea Bucovinei la Austria s'au rupt parti si din
episcopiile de Roman si Husi, ci numai din jurisdictia mitro-
poliei de Moldova. Odata cu aceasta schimbare politica epis-
copia Radautului a ramas independents pana la 1783, cand s'a
unit cu mitropolia din Carlovat, mitropolie sarba pentru sarbii
din Austroungaria, dar aceasta numai in dogmaticis et pure
spiritualibus".

Indatoririle mitropolitului sarb din Carlovat erau urmatoarele:
1) In cazul cand catedra din Cernauti va deveni vacant

prin moartea episcopului de acolo, sa comunice imparatului
despre necesitatea de a se ocupa locul cu un altul, fail sa
albs dreptul sa prezinte lista candidatilor;
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2) DupA numirea noului titular, mitropolitul este dator sA -1
hirotoneascA si

3) Mitropolitul este dator sA primeascA si sA dea hotArari
la toate apelurile din partea episcopului de Cern AO In aface-
rile interne (disciplina inter* si cele curat bisericesti (pure
spiritualia).

Episcopul Bucovinei era dator :
a) SA participe, personal sau printr'un imputernicit al ski:

arhimandrit, arhidiacon sau vicar, la sedintele soborului episco-
pilor din CarlovAt, uncle se vor discuta chestiuni exclusiv dog-
matice $i curat bisericesti disciplinare (in dogmaticis et pure
spiritualibus).

b) SA participe la alegerea mitropolitului de CarlovAt,
care va avea loc la congresul national iliric in prezenta cami-
sarului imperial.

Desi legatura $i indatoririle episcopului din Bucovina fatA
de mitropolia din CarlovAt au fost bine stabilite, totusi el nu
a mai fost Invitat dupa 1871 la alegerea unui nou mitropolit.
DupA 1852 nu a mai fost, chemat nici la sedintele sinodului
episcopilor pentru hotArarea diferitelor chestiuni dogmatice $i
de disciplirIA bisericeascA. In foarte rani cazuri se trimeteau
apelafiile episcopiei bucovinene pentru hotArarea mitropolitanA
din CarlovAt, astfel ca se poate spune, ca episcopul din Cer-
nauti a fost mai totdeauna independent $i a dat solutiile pe
cari le-a dorit el cu consistorial sau, deci in aceastA privintA
avea drepturi egale cu ale unui mitropolit autocefal sau ale
unui patriarh. Au fost incercAri din partea mitropolitilor din
Carlovat ca sA-si InsusiascA anumite drepturi, dar toate au cazut.
Astfel, mitropolitul Stefan Stratimirovici cerea ca el sA ridice
pe egumenii manAstirilor din Bucovina la treapta de arhiman-
driti, fiind un drept de patriarh, tntru cat el este urmasul pa-
triarhilor din Ipec. Dreptul acesta a ramas tot pe seama epis-
copului bucovinean, deoarece tot lui i se lAsase $i de mitropo-
litul autocefal al Moldovei in zilele cand Bucovina forma un
trup cu Moldova. Tot Stratimirovici a Incercat sA-si asume
dreptul de a numl pe arhimandritul consistorial pe motivul ca
acesta in lipsa episcopului se bucura de multe drepturi ale lui
to ceia ce priveste conducerea diecezei. Dar si acest drept a
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rAmas tot In seama episcopului Bucovinei potrivit unei porund
imperiale, care 1i ingadula acest drept de a numi el personal
pe acest arhimandrit sau In anumite cazuri sA cearA la aceasta
yl parerea mitropolitului din CarlovAt.

4. Vederea interioara a bisericii sf. Gheorghe din orapd SuceavaBucovina, tni
care se MIA moWele SE: mare mucenic loan cel Nou, numit Suceveanu.
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Aceste frecari au dus la aceia, ca Romanii, cari locuesc
In Ungaria si Transilvania au cerut o administratie bisericeasca
deosebita de a Slavilor din Austroungaria. In anul 1869 a avut
Inc aceasta despartire, dandu-se cele trei eparhii romanesti:
Caransebes, Arad si Sibiu sub conducerea mitropolitului cu
resedinta la Sibiu. Episcopia bucovineand Lisa dupd 1873 f11
ridicata la rangul de mitropolie, dandu-i-se in jurisdictia sa cloud
catedre episcopale slave de pe tarrnul marei Adriatice : din
Dalmatia cu titlul de Zadara cu resedinta In Zara $i Cataro
cu resedinta in orasul cu acelas nume.

Iosif al 11-lea dupd rapirea Bucovinei, luand episcopia Rd-
dAutului de sub jurisdictia mitropoliei moldovene, i-a dat In
1786 un regulament duhovnicesc--Anordnung zur Regulinmg
des Geistlichen, Kirchen and Schulwesen in der Bukowina",
care a sery it ca singur Indreptar pentru conducerea biseri-
cei bucovinene.

Acest regulament declara toate averile imobile ale mana-
stirilor $i altor institutii bisericesti de acum Inainte ca formand
asa numitul fond religionar" (Religionsfond) ale cAror veni-
turi nu vor fi Intrebuintate de cat la nevoile bisericei, clerului
$i scolilor (fur die geistliche Personen und fur die Schulen
bloss und allein zum wahren Besten des Clerus, der Reli-
gion und der Menschheit).

Conducerea acestor mosii, tntrebuintarea veniturilor for si
numirea functionarilor acestui fond se va face exclusiv de care
guvern.

In puterea acestui regulament s'au luat cele 260 de mosii,
cari apartineau manastirilor $i cele 7 averi ale casei arhieresti
a Radautului. Mosiile cari se gaseau in afara hotarelor impe-
riului austriac s'au vandut $i banii cApatati prin vanzarea,
lor s'au bAgat in fondul religionar, afara de mosiile aflate In
Bucovina, cari au fost puse sub conducerea guvernului.

Toate manastirile $i schiturile bucovinene de cAlugari si
calugarite, afara de trei, prin acest regulament, se deshinteazA,
pentru motivul ca ele sa nu serveasca ca local pentru lenevie
si pilda rea societatei. In cele trei ramase : Puma, Sucevita si
Dragomirna sa se adAposteasca numai fiintele omenesti, cari
sunt catre apusul vietei lor, uncle vor petrece In rugAciune
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pentru sine si lume. Banii fondului trebue sA se cheltulasc&
Ott institutiile religioase, cari sA dea educatie tinerimei, prega-
tindu-se pentru slujirea lui Dumnezeu..

Acest regulament nu numeste pe nume manastirile si schi-
turile din Bucovina. In el se aminteste numai despre urmatoa-
rele manastiri: Patna, Sucevita, Dragomirna, sf. Me, 114e,stl,
Humor, Solca, Voronet $i Moldovifa, un schit de cAlugari
peste hotarul Bucovinei In Galitia, numit Schitul cel Mare; 0
mAnAstire de femei Patrauti si trei schituri de calugerite: Vo-
toca, Vijnita §i Mdmcieg. Nu este nici o /ndoiala a in timpul
rapirei Bucovinei erau mult mai multe manastiri. Astfel In des-
crierea: Briefweschsel meist historischen and politischen In-
halts')" scrisa de un ofiter de stat major austriac, Slezer,
care a lucrat la finele secolului al XVIII-lea, tipAritA In 1781,
se spune ca In Bucovina In vrernea aceia erau 26 manastiri
de calugAri una de cAlugArite, farA sA le numeasca. Acelas
actor In primul volum din Staatsanzeige4)" tipArit in 1782,
alcAtuit din plane ridicate de ofiterii de stat major austriaci,
da toate asezarile locuite din Bucovina, arAtand si punctele
unde erau cele 28 manastiri: din ele 15 asezate intr'un grup
deosebit: Putna, Dragomirna, Humor, Luca, Miresti, Moldovita,
sf. Onufrei, Patrauti, Pudilovo, Solca, Sucevita, Ursul, Ostra,
Voronet, Sihastrul, o alta este asezata langA orasul cu acelas
nume Vijnita, 12 se gasesc pe raga satele at cAror nume a
trecut. $i asupra mAnAstirilor: Babin, Horecea, sf. Ilie, Ilisesti,
Mamaesti, Radauti (casa arhiereascA), Revna, Jadova, Zamos-
tie, Svinacica, Vilavce si Voloca. Din pomelnicele diferitelor bi-
serici se cunosc ctitorii diferitelor lacasuri. Din ele aflam, ca
data de casa arhiereasca mai exists 11 manastiri: Putna, Su-
cevita, Dragomirna, sf. Ilie, Ilisesti, Humor, Solca, Voronet,
/yloldovita, PAtrAuti, Horecea $i 12 schituri: Schitul cel Mare,

Galitia), Jadova, Zamostie, Cresciatic, BroscAuti, BereznIta,
Coribnita, Luca, Ostra, Babin, sf. Onufrie $i Vijnita. In fine, o
enumArare a mAnastirilor din Bucovina o face $i Aron Pumnul
In lucrarea sa, apAruta In romaneste, cu titlul de: Privire rd-
pede peste cloud sate ,cease zeci ci $apte de proprietdfi ass

') Partea VW-a p. 151.
PP- 56-58.

$i
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numite mogle mandstiroti, din care s'a format mdre(ul fond
religionar al bisericli drept credincioase reisdritene din Bucovina`
tiparita In 1865, la Cernauti, arata numele unor manastiri.

Este greu de stabilit precis vremea and au fost tnfiinta-
te unele din ele $i daca au .existat toate In acelas timp.

Cea mai veche manastire dintre toate este MoldovitaS)
(bar.) IntemeiatA de Alexandru eel bun In 1401 $i retnoita In
1532 de Petru Rares, avea 54 de mosii. Patrdull (fern.) cti-
toria lui Stefan cel Mare cu 2 mop. Patna') (bar.) ctitoria
aceluias domnitor din 1466 cu 50 de mop. Humor') (bAr.)
fondata de acelas stapanitor in 1491 cu 19 mosii. Sf. Hie
(bar.) intemeiatA la 1540 de Petru Rares cu 12 mosii. Suce-
vitas) (bar.) intemeiata de Gheorghie MovilA, episcopul RA-
dautilor Inpreuna cu fratele sari Eremia MovilA, atunci mare
vornic, in 1578 cu 25 mosii. Dragomirna (bAr,) reinoita In
1602 de episcopul Radautilor, Atanasie Crimca cu 19 mosii.
Soka9) (bar.) IntemeiatA In 1615 de Stefan IX Tomsa, dom-
nitorul Moldovei cu 15 mop cu binecuvantarea lui Atanasie
Crinica. Melmeleg (fern.) intemeiat intre 1658-1670, cum se
crede, de Maria Pototcaia, fica domnului Moldovei Eremia Mo-
vita cu 9 mo§ii. Horecea10) (bar.) intemeiat pe la 1712 de cm
monah at cArui nume a Minas necunoscut $i avea 14 mop ;
In 1766 aceastA martastire In timpul egumenului Artemon a fost
Inoita. Ecaterina Il-a ImpArAteasa . Rusiei a dat o bunA sums
pentru Inoirea ei, In 1773 s'a turnat un clopot nou in-turna-
toria de monede, ,irifiintata de trupele ruse pe malul stang
at Prutului In vremea primului rAzboi cu Turcii, care s'a ter -
thinat la 1774. Meg (bar.) intemelata In 1737 de boerul
Isocescul cu 5 mop. Luca (bAr.)' IntemeiatA In 1747 de- cA-
pitanul Atanasie Tintea avAnd o movie. Bereznita (bar.) lute-
ineiata de aceia§i persoanA cu o mo§ie. Jadova (bar.) zidita

') Wickenhauser a publicat lucrari mai despre toate mSnastirile Bucovinei,
cum gi despre Moldovitza" iar Dr. E. Kozak a dat in: Die Inschrtften aus der
Bukowina" Wien, 1903 toate inscriptiile lot, cu tendinte in concluzii.

1) Dimitrie Dan: .Mancistirea fi Comuna Putna", Bucure01 1905.
') Wickenhauser: Geschichte des Klosters Homor, Czernowitz 1881.
') Dimitrie Dan: Manostirea Sucevita cu anexe de documente ale Sucevifel

ci Schitulul celul Mare", Bucure*ti 1923.
') Wickenhauser: Solka" Czernowitz, 18771
1°) Wickenhauser: Horecza", Czernowitz.
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In 1750 de egumenul Gherasim Vlad cu 4 mosii. Creglatic
(bar.) Intemeiata la 1768 de fratii Mihail vi Constantin Talpa,
tazesi, cu 2 mosii. Ostra (bAr.) intemeiata- la 1776 de mona-

Biserica Na§terea Maicil Domnului Innaltarea Domnului din HoreceaBucovina

hul Natan Calmutkii cu 1 movie. Broscdu(i (bar) ) zidita in 1778
de egumenul Casian cu 2 mosii. Voloca (fern.) intemeiata de
Constantin Donici. Vijnita (fern.) intemeiata de Constantin Tur-
cul. Cordbni(a (bar.) ziditA de 4 rezesi: Stefan Giurgiuveanu,
loan Tautul, Gheorghe Tomasu vi Stefan Ciuredgul. Zamostie
{bar.) intemeiata de proprietarii atului Zamostie. Babin (bar.)
numele ctitorului cAruia nu ni s'a pAstrat. Timpul intemeierei
acestor din urmA cinci mAnAstiri nu ni s'a pAstrat, fiecare avand

5. gi
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cate .0 singura moaie pentru Tntretinerea lor. In fine, dincol0
de hotarele Bucovinei, in Galitia, avem Schital eel mare,")
intemeiat de Maria Pototcaia, 1607, fica domnului Mo !dove
Eremia Movila, ca fagaduinta facuta tnaintea lui Dumnezeu pe
care 1-a rugat sä ajute sotului ei, pe atunci hatmanul polon,
*tefan Pototki, ca sa aaeze pe cumnatul lui, moatenitorul le-
gal al domnilor moldoveni, Constantin Movila, pe tronul Moldovei
smuls de bunicul lui, Simion Movila, Sf. Onafie12) i altele ")..

In cele trei manastiri ramase, dupa regulamentul duhov-
nicesc, nu puteau sa fie mai mutt de 25 calugari cu un egumen ai
un vicar. Pana cand nu se vor imputina pans la cifra aratatA
mai sus, niciun frate nu mai putea fi primit. Episcopul epar-
hial avea dreptul sa hotarasca cati ieromonahi, diaconi, ipo-
diaconi ai monahi trebuia sa fie in fiecare din aceste mana-
stiri. S'a oprit a se priml in aceste manastiri calugari tunai in
afara de hotarele imperiului austriac. Poarta acestor manastiri
era inchisa pentru calugarii, cari fugisera odata dintr'o ma-
nastire, calugarii straini ai pentru aceia care nu aveau la sine
acte din partea aefilor bisericeati ai din partea autoritatilor ci-
vile ca ai din partea consistoriilor. Ca ascultatori nu se va
priml de cat frati cetateni ai imperiului austriac. Puteau intra
numai aceia cari prezentau dovada ca poseda cunoatintele unei
acoale normale ai o meserie oarecare, aceatia puteau sa aiba
dreptul a fi tunai in schima monahala. Ei trebuiau sä prezinte
al actul de naatere cand intrau in manastire. Pentru primirea
cuiva in manastire, acela trebuia sa dea cererea sa la consis-
toriul din Cernauti cu toate actele despre cari s'a vorbit mai
sus ai daca acesta nu gaseate nici o piedica, atunci comunica
administratiei provinciale (die Landesstelle) i daca nici acesta
din urma nu gaseste motive de oprire, da de afire egumenului
manastirei, unde vrea sa intre acest frate. Nimeni dintre ascul-

") Wickenhauser: Gross Skit" Czernowitz.
12) Wickenhauser: Sf. Onujr." Czernowitz.
1') Asupra modulu. Lie claiire i asupra stilu'ui blsericilor bucovineue se

poate ceti Intre altel2 si lucrarea Iii Ro nst )rfer: Kirckenbauten in der Bukowina`
In Mittheilungen der K. K Central-Commission XXI, Wien 1895 pg. 166 oi Wicken-
hauser: leadautz", pal;. 5; jar I i ceia ce priveste pictura se va cetl adinirablla
luaare a arnitectulul si pictoruiui Dolan. Wladiskv Pod14ha. Picturde mantle ale
bisericilor din Bucov na" a carui tradacere d n polona o am aprodpe gata, dar na
am mijluace de tiparire.
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Mori nu poate sä fie monah tnainte de 24 ani. 19,inte de a
se face monah trebuie sa treaca trei ani de incercare In care
timp este indatorat sa-si aranjeze averea sa proprie. In cei trei
ani de incercare poate sa se razgandiasca $i sä se intoarca
din nou in lume. Clerul monahal, dupa sensul acestui regula-
ment, nu este obligat nici de cum sa se ocupe cu stiintele,
slujba pastorale sau cu instructia $i educarea tinerimei, ci pur
$i simplu numai cu slujba dumnezeiasca $i rugaciunea. Ca lu-
Odor le era oprit sä se ocupe cu afaceri lumesti ca: comer-
tul, cultura viilor, a vitelor, gradinaria, agricultura, schimbul de
bani, pentru aceia orice ocupatie de felul acesta atragea dupa
sine pedeapsa legala $i on ce act sau contract in legatura cu
aceste ocupatiuni se socotea nevalid. Li se interzicea doban-
direa de averi fie prin cumparare sau daruire sau prin orice
mijloc tngaduit de legea civila. Numai in cazul cand se claruia
prin testament, atunci trecea la fondul religionar. Tot astfel se
Intampla $i In cazul cand ascultatorul intra in manastire $i
avea avere, ea trecea la acest fond, far in cazul cand inainte
de tundere in monhism, ascultatorul fugia din manastire In
lume, atunci avea dreptul sa si-o is inapol. Calugarii nu au
vole sa confirme acte cu semnatura Ion $i nici sa participe la
alcatuirea de testamente sub pedeapsa ca acestea vor fi de-
clarate neval de. Se interzic colectarile de bani fern o aprObare
prealabila din partea Hofsratului. Sumele adunate prin aproba-
rea mai sus indicate sau din jertfefe facute de credinciosi pen-
tru slujbele savarsite de monahi trebuiau trimise consistoriului,
cand atingeau cifra de 100 florini pentru a fi trimise la casa
fondului religionar.

Buna randuiala a monahilor de prin aceste manastiri o
supraveghia egumenul $i vicarul sau. Alegerea egumenului se
facea de catre adunarea tuturor calugarilor traitori In acea
manastire, far actul alegerei for se trimetea episcopului epar-
hial pentru aprobare. Dan acest act de alegere, pentru anu-
mite pricini, consistoriul nu-1 aproba, atunci se ingaduie o noun
alegere. Dace nici de data aceasta persoana aleasa nu este
pe placul consistoriului, atunci se comunica autoritatei provin-
ci;ile (die Lande stelle) ca $i ea sa comunice la randul sau
Hofsratului, facand semnalarile sale cu indicarea unui nou can-
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didat. Episcopul eparhial are tot dreptul sa ridice la treapta
de arhimandrit pe egumenii manastirilor fait a mai cereVreo
aprobare Ia alta autoritate. Egumenul este dator sa alba lista
tuturor calugarilor din manastirea sa cu indicatiunea locului de
nastere, a varstei, cunostintelor sale stiintifice $i purtarea sa.
&rice micsorare in numarul fratilor trebuie comunicata consis-
toriului imediat. Orice porunca sau instructiune din partea au-
toritatilor in drept trebue adusa de egumen la cunostinta fra-
tilor si apoi inscrisa In cartea numita : K. K Verordnungen
and Gesatze in Publico-Ecclesiasticis". AceastA carte (condi-
ca) trebuie sa se gaseasca totdeauna In trapeza si dupa tre-
cerea fiecaror trei luni sa se reciteasca fratilor. Pentru tinerea
acestei condici In bunt regula $i recitirea ei la timpul aratat
egumenul se pedepseste cu o amends de 30 florini, iar cei-
Ialti frati cu cate 6 florini, dandu-li-se la masa numai paine $i
apt. Egumenul trebuie sa se poarte cu bunacuviinta, tact $i
rabdare fata de frati, iar daca sfaturile nu dau roadele astep-
tate, atunci is masuri mai aspre; fratii la randul lor trebuie
sa se poarte cu toata cucernicia fata de obladuitorul lor. Pe-
depsele se dau unui vinovat numai dupa ce s'a cerut parerea
tuturor fratilor. Daca pedeapsa e gasita bunt dea dunarea fra-
tilor cu egumenul, atunci cel pedepsit are drept sa fact apel
Ia consistoriu in termen de 24 ore, amanandu-se executarea el.
Daca consistorul gaseste apelul fart niciun temei, atunci pe-
deapsa cu bataie, bdgarea in obezi $i In inchisoare este cu
totul oprita. Daca fata calugarului vinovat cere o pedeapsa
mai mare de cat 24 ore arest, atunci sa se is aminte ca odaia
unde va fi arestat cel vinovat sa fie sanatoasa pentru a nu
vatama sanatatea vinovatului, iar hrana sa i se dea in canti-
tatea trebuitoare ca sa nu sufere. In ceia ce priveste delictele
cu caracter civil, si nu cu caracter de disciplina profesionala,
acelea apartin instantelor judecatoresti civile, unde calugarul
poate fi tras la judecata ca orice cetacean.

Toata intretinerea manastirilor $i a monahilor se da din
fondul religionar. Egumenul primeste 460 florini, vicarul sau
260 florini, fiecare calugar cate 109 florini, 30 creitari, far
pentru veminte, premeneli si lumina in chilie 100 florini $i 47
creitari; deci in total 310 florini si 17 creitari. Fiecarei ma-
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nastiri i se da un ogor de o intindere de 4 Joch-uri (un Joch
are 500 Klafter-i patrati, klafter-ul are 6 futuri austrieci, iar
6 §i 3/4 futuri austriaci suet egali cu un stanjen rusesc), o
gi Adina cu pomi fructiferi, i 120 stupi cu albine cu care tre-
buiau sä se ocupe calugarii. Dreptul de a se folosl de pro-
dusul acestor stupi 11 are manastirea fara nicio taxa. Daca nu-

22. Biserica catedrala Pogorarea Sf. Duh din orasul CernAutiBucovina.

marul stupilor se va marl cu vremea mai mult de cat este fixat,
atunci surplusul va trece la dispozitia fondului religionar. Fie-
care manastire avea dreptul sa se foloseasca de iazul din apro-
pierea ei, avand totdeodata dreptul sä prinda peste In apele
raurilor din aproprierea lor. Fiecarei manastiri trebuia sa i se
cfea din fondul rePgionar cate 6 vaci, 6 :boi de munca i 4
cai §i cate un izlaz, nutret pentru vite i material de foc li se

'

I

-
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da in natura. Ntimarul servitorilor pentru fiecare manastire era
fixat la 7 oameni cu o' leafa anuala de cate 50 florini. Man-
carea o primeste din partea egumenului lunar din banii, soco-
titi ca leafa, pe care fratii pot sa-i Intrebuinteze cum gasese
de cuviinta. Daca cineva din frati moare, basil destinati lui
ca leafa, imediat dupa fnmormantare se fnainteaza la casa fon-
dului. Vesmintele se pregatesc de egumen Indeobste cu vica-
rul sau din banii asignati pentru aceasta $i Ii se da fa natura.
Pentru cumpararea de lumanari, tamale, yin, unt de lemn si
Mina se da din fond anual 430 florini, iar pentru vevninte si
reparatia for fecarei manastiri se da anual suma de 200 flo-
rin'. Toate sumele, destinate pentru leafa calugarilor, pentru
nevoile serviciului divin si alte treburi bisericesti, be primeste
egumenul trimestrial dela fond, iar cele pentru vesmintele ca-
lugarilor odata la Inceputul fiecarui an. Inventarierea tntregei
averi a manastirel trebuie sa se faca de egumenul $i cu vica-
rul sau In prezenta unei persoane din partea consistorului, ye-
rificandu-se semnatura fiecarei persoane, care si ea trebuie sa
fie de fats. Se scriu doua exemplare din care unul se trimite
consistorului, iar altul se pastreaza in arhiva acelei manastiri.
Banii primiti de egumen cu vicarul sau si cu un monah dintre
frati din partea fondului se pun in casa manastir i, dupa ce
s'a inscris in registrele deg venituri $i cheltuieli avand o chee
comuna cu vicarul sau. La finele lui Octombrie trebuie sä dea
socoteala consistoriului de banii cheltuiti, prin rrocese verbale,
purtand semnatura egumenului $1 vicarului sau. In cazuri de
boala $1 proasta rec lta atunci egumenul este dator sa rapor-
teze consistoriului pentru a se lua masuri din vreme, aducan-
du-se provizii din alts parte si marind leafa. Pentru repararea
cladirilor manastiresti, egumenul infra in legatura cu consisto-
riul pentru a elibera surnele trebuitoare pentru aceasta.

Manastirile desfiintate, dupa acest regulament, se vor pre-
face In biserici parohiale, iar cladirile rnanastiresti In case de
locuit pentru cler $i pentru localuri de scoli. Vevnintele $i va-
sele de prisos din manastirile desfiintate se vor da pe la bi-
sericele vecine sau chiar pe la cele trei manastiri, cari raman
in fiinta. Pomelnicele de la aceste manastiri desfiintate se vor
incredinta manastirilor ramase pentru a se pomenl toll darui-



21

torii $i ctitorii. Monahii din manastirile desfiintate ramaneau
fara local sau treceau In manastirea Moldovita, care $i ea era
desfiintata, dar se lasa pana aid ultimul monah adapostit acolo
va Inchide ochii. Tot la aceasta manastire trebuia sa tread
Si acei calugAri, cari treceau peste numarul de 25 de suflete,
sau pana cand cei ramasi puteau sa se adaoge Ia cei din ce-
le trei manastiri ca sa fie exact numarul mai sus aratat. Fie-
care monah ramas fara manastire avea anual dia fondul reli-
gionar cate 120 florini pentru hrana $i haine, iar egumenului
temporal al manastirei Moldovita i se da tot din fondul reli-
gionar 250 florini, pentru ogor 4 Joch-uri, 6 boi, 3 cal pentru
adusul lemnelor $i dreptul exclusiv de a prinde peste In apele
de prin prejurul manastirei, iar pentru serviciul din manastire
sia dat 5 oameni cu leafa tot de cate 50 florini anual. Pentru
procurarea celor trebuincioase la slujba dumnezelasca ca: lu-
manari, yin, unt-de-lemn $i Mina i se da anual 300 florini. In
ceia ce priveste conducerea gospodariei manastiresti si a disci-
plinei, ele erau dirijate dupa regulamentul duhovnicesc at ce-
lor trei manastiri ratline.

Cele trei manastiri de calugarite, dupa acelas regulament,
trebuiau sa fie desfiintate, adeca Voloca, Vijaita i Mciazdeg.
Cele 20 de calugarite trebuiau sail gaseasca adapost cuviin-
dos pe la rudele tor, undo vor prim' din fondul religionar cate
1 florin pe tuna ca pensie pana vor Inchide ochii. Preotii pa-
rohi $i protoereii erau datori sa comunice consistorului cand
vreuna cfn ele incetau din viata sau pleca din hotarele Bucovinei.
Nu aveau vole sa locuiasca inpreuna, dar au capatat dreptul
sa poarte rasa neagra a calugariei pana la sfarsitul zilelor tor.

Cele 14 batrane calugarite din manAstirea Patrauti, care
si aceasta era destinata desfiintarei, fura ingaduite sa-si ducA
povara vietei pana Ia capat. Stareta era datoare sa vesteascA
prin protoereul cercului consistoriului despre disparitia sau
moartea vreuneia din ele. Primirea de not ascultatoare in acea-
sta manastire era cu totul oprita. Pentru Intretinerea acestor
batrane se da din fond 60 florini, iar staretei 120. Aveau
dreptul sa se foloseasca de gradina cu pomi fructiferi, de
campul de 3 Joch-uri, de moara, 2 vaci, 4 boi de munca si
doi lucratori.

.
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Guvernul austriac s'a tngrijit si de clerul de mir, care sub
toate raporturile !Asa foarte, mult de dorit. Nu avea o situatie
materials, fapti care-1 facea sä se ocupe numai de Capatarea
acestei materii pentru as Intretine numeroasele for familii sf
de aceia' si partea pastorals lasa foarte mult de dorit. In con-
secinta a redus numarul clericilor, care era prea mare fata de
nevoile poporului; din 448 clerici a lasat numai 259 persoane.
Treapta de diacon a desfiintat-o cu totul. Pentru orasele Cer-
nauti, Suceava si Campulung s'a admis numai 'cate patru preotf
ortodocsi, In Boian 3, iar In satele cu cate 150 de curti numai
cate 1 preot, in cele cu 250 curti cate 3 preoti. Marirea nu-
marului populatiei aducea dupa sine si adaogarea unui at doilea
preot dupa ce aceasta o hotara episcopul eparhiot cu autori-
tatea Hofsral -ului pe baza dovezilor din partea autoritatilor
civile din satele respective. Cele /186 de parohii bucovinene,
cari aveau In grija for 27.245 curti erau puse sub conducerea
a 6 protopopii de cerc, cari se alegeau dintre preotii de pa-
rohii. Fiecarui preot i s'a dat 44 Joch uri de pamant cultivabil,
obligand pe credinciosi sa lucreze doua zile pe an. Pentru
fiecare slujba s'a fixat o taxa anumita.

Bucata de pamant, despre care am vorbit mai sus pre-
cum si averea for mobila, erau scutite de orice contributii, In-
povarandu-i cu un bir anual :

a) In folosul episcopului eparhial de cate 3 creitari de
fiecare carte si

b) In folosul protoereului cercului respectiv de cate o
masura de porumb In natura sau In bani cate 1 florin sf
30 creitari. De predt atarna ca sa dea birul protopopesc In
natura sau In bani. Daca din venitul bucatei de pamant dat
de fond, preotul castiga prin cumparare o alts bucata de
pamant, atunci el este impus la toate darile carte stat, casi
ceilalti cetateni, fara nicio deosebire. - 1,

Cu privire la preotii si diaconii dediintati prin acest regu-
lament, batrani si bolnavi s'au hotarat cele ce urmeaza :

a) Preotii parohi, ralnasi fail locuri, au dreptul se primeasca
dupa regulamentul duhovnicesc urmatoarele: jumatate din par-
tee de pamant pe care o avusesera and erau cu enorie, au
adrptul sa se ocupe cu cresterea vitelor, scutiti de orice bir
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.si de serviciul militar. Aceste drepturi le aveau si acei preoti,
cars erau batrani $i neputinciosi. Putau sä ocupe posturile libere
de preoti pans la numarul fixat de regulament, iar cand sunt
Mt parohie se bucura de toate drepturile cetatenesti. Dad
nu raspund fn timp de patru saptamani, ca primesc acel post
fiber, atunci pierd pentru totdeauna dreptul de a mai fi numiti
la un alt loc ca slujitor al altarului, intrand in situatiunea de
simplu civil. In tot timpul cat sunt In situatia de preoti exclusi
din lipsa de loc, sunt datori sa se supuna intru totul sub ra-
portul disciplinei consistoriului din Cernauti.

Diaconii dupa desfiintarea cu totul a treptei for pot primi
locuri de cantareti $i ponomari. Au toate drepturile si sunt su-
pusi la impozite si sarcini civile ca orice cetacean.

Ace las regulament duhovnicesc arata $i indatoririle preo-
tului. 'a) Preotul de sat trebuie sä se fereasca de tot ceia ce
ar influenta in rau morala poporului. Pentru diferitele slujbe pe
care le face credinciosilor preotul primesee o remuneratie In le-
aura cu stare for: de la unii vor lua potrivit, iar de la cei
cari stint saraci nu vor lua nimic. Numai pentru administrarea
sfintei Inpartasiri preotul nu are voie sa is nimic ca rasplatA
nici sub forma Wilma, nici sub cea in natura. Nu i se In-
gaduie sa fie martor la facerea de testamente, nu are voe sA
se ocupe cu cresterea vitelor sau cu on ce fel de comert.
Nimic nu trebuie sa atraga privirea preotului de la indatoririle
sale preotesti. Nu i se permite sa meatga prin carciumi, nici
sä vanda vin, precum nici sa munceasca la lucru obisnuit (Be-
mengung mit knechtlicher Verrichtung). Haina preotului trebuie
sa fie cuviincioasa si conforma cu obiceiul bisericei locale.
Pentru a fi totdeauna pregatiti a da invatatura credinciosilor
for, preotii sunt datori sa citeasca Sf. Scriptura $i sa tnvete
talcuirea ei. In toate duminicele $i sarbatorile preotul este da-
tor sa rosteasca predici cu coprins religios si catehetic $i sa
invete poporul principiile de baza ale catehismului din 1774,
editat de soborul din Carlovat. Acele cuvantati sa fie expuse
nu atat sub forma de predici, cat sub forma de convorbiri
pe tntelesul poporului. Preotul va pune chiar $i intrebari cre-
dinciosilor sai din care se va coavinge ca ei au deprins toate
Invataturile bisericesti. Toate aceste convorbiri sa nu se intinda
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peste un ceas pentru a nu obosi auditorul. Pe fiecare sapta-
mana preotul este dator sa controleze cunostintele elevilor din
clasele primare din punct de vedere religios, raportand despre
aceasta lunar protoereului de cerc $i acesta mai departe con-
sistorului. Este mai mutt de cat o datorie preoteasca ca preotul
sä cerceteze pe fiecare enorias In necazurile sale $i sä inter-
vina la autoritati pentru vreun credincios, ne dand niciodata
motiv de banuiala ca se arnesteca in chestiuni civile, ci numai
atat cat se cuvine tinui preot ca pastor care fsi pune sufletul
sau pentru oile sale. Toate ordinele pe care le primeste din
partea diferitelor autoritati, preotul este indatorat a le transcrie
In condica parchiala in mod cronologic, care se numeste:
.K. K. Landesfiirstliche Verordnungen and Gesatze in Publico
Ecclesiasticis". Toate formalitatile privitoare la casatoria cre-
dinciosilor privesc pe autoritatile civile, preotul nefiind obligat
de cat cu savarsirea slujbei bisericesti. El trebuie sa inscrie
nasterile, casatoriile $i mortile in condici speciale, care poarta
titlul: Status animarum parochiae NN", unde preotul Isi in-
scrie numele tuturor parohienilor sal cu indicatia anului nasterei
si a treptei cunostintelor for religioase, data vine regulat la
biserica si daca s'a fnpartasit sau tut In timpul serviciului li-
turgic credinciosii sunt tinuti sa se poarte cu toata cuviinta.
Cand preotul merge pe drum cu Sf. Tame toti trebuie sa-i
dea respectul cuvenit, iar daca merge cu dansele noaptea, tre-
buie sa-i preceada cineva cu lumanarea, luminandu-i drumul.
Pentru toate calcarile privitoare la. indatoririle sale, preotul este
supus judecatei consistorului, iar pentru toate celelalte greseli
este justitiabil, de trebunalele civile. Epitropii bisericilor trebuie
sa urmareasca deplina liniste in biserica in vremea slujbei.
Preotul trebuie sa posede toate acele calitati, can se cer de
la un pastor, neadmitandu-se niciun fapt care ar lasa vreo
pats asupra vietei sale, fiend arnenintat cu lipsirea de chema-
rea preoteasca, fiind trecuti in lista cetatenilor obisnuiti. Toti
trebuie sä fie cetateni austriaci. Nu poate fi preot acela care
a prima hirotonia dincolo peste granitele imperiului. Cine nu
are atinsa varsta de 25 ani nu poate sa fie preot. Pana cand
fondul religionar va ajunge la posibilitatea sa creeze cu sumele
sale' un seminar special pentru pregatirea tinerilor candidati
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pentru preotie sä se Insarcineze deocamdata pentru aceasta
de catre mitropolitul de Carlovat o persoana careia sä i se
plateasca o leafs de 300 florini si 24 florini pentru caldura,
camera gratuity pentru a se ocupa cu instructiurka si educa-
tiunea acestor candidati. Locul pentru sederea permanents a
acestei persoane II va fixa episcopul eparhiot $i pregatirea
candidatilor se va cunoaste la un examen pe care-1 vor cla In
fata unei comisiuni fixate de consistoriu. Cei ce vor reusi la
acest examen vor capata atestate, cari cu certificatul de buna
purtare din partea consistoriului vor capata dupa aprobarea
episcopului o parohie. Cate patru elevi din scoala normala, cari
vor termina cei dintai vor fi trimis la Lemberg pentru conti-
nuarea studiilor teologice cu bursa din partea fondului religio-
nar. Dupa aceasta vor fi trimis la Institutul teologic din Car-
lovat pentru continuarea studiilor for teologice, daca In vremea
aceasta nu va fi Inca deschis Institutul teologic din Cernauti.
Fiii de sateni cari vor dori sä se dedice ap9stolatului preotesc
vor fi trimeSi la Lemberg pe socoteala fonddlui religionar, uncle
vor stadia stiintele teologice, dupa care pentru local de preot
In vreo parohie vacanta va da un examen.

Asezarea In parohie a unui nou candidat (Installirung) se
face de catre protoereul local sau de locotiitorul lui si cu epi-
tropul bisericei (Kirchenvorstehter) prezinta pe noul preot paro-
hienilor, aratandu-i-se datoria de a se supune protoereului ca
primului reprezentant bisericesc pans la episcop.

Protoereii se aleg din sanut preotilor parohi dintre cei mai
destepti $i recunoscuti ca mai muncitori $i cinstiti, care purse
toata grija sa pentru pastoriti. Leafa lui este indoita de cat a
unui preot de parohie. Ca venituri el capata de la eliberarea
certificatelor de casatorie pentru fiecare din ele capata 7 crei-
tari. Protoereul aduna birul episcopal, $i alte biruri cu caracter
bisericesc de la care is o proportie stability de mai Inainte.
Ftecare preot este dator sa dea protoereului sau o masura de
grau sau trei de porurnb sau transfortnate In bani, 1 florin si
30 creitari. Daca protoereii vor Indrazni sa adune alte impozite
ca in trecut de la preoti si parohieni, ei Isi vor pierde slujba,
luandu-li-se inapoi ceia ce au adunat /mpotriva legei. Sarcina
de a supraveghia pe protoerei o au autoritatile civile, credin-
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closil si chiar epitropii bisericesti. De patru on pe an ei tre-
buie sA cerceteze parohiile, cari antra In cercul lor. Vor obser-
va daca sf. liturghie se savarseste intocmai dupA pravilele bi-
sericesti, daca vasele sunt sau nu curate $i dacA condicele
sunt tinute in oranduiall CerceteazA copii la scoala asupra
cunostintelor religioase, precum $i pe credinciosi in casa pa-
rohului Wand observatiunile sale $i InvAtatorilor asupra che-
stiunilor pe care trebuie sA le aiba in vedere In InvAtarea ca-
tehismului. In caz de neIntelegere Intre preotii parohi si cre-
dinciosii sal, protoereu] insotit de doll& persoane dintre cre-
dinciosi si cu ajutorul autoritatilor civile face cercetarea pentru
a instal:dui pacea si linistea. Despre vizitele sale face dad de
seama consistoriului.

Intretinerea bisericilor, WA la intArirea fondului religionar,
sA lasA In seama proprietarilor, daca bisericele sunt cladite pe
mosiile tor; pe seama credinciosilor daca bisericele stint du-
rate pe pamantul obstesc; asupra autoritatilor de stat daca ele
stint In orase sau pe averi ale statului. Toata grija gospodariei
,bisericei de a-i cumpAra vase, vesminte si carti de ritual $i
a o intretine In stare de curatenie cade In sarcina epitropilor
(Kirchenvorsteher). De toate obiectele apartinatoare unei bise-
rid se va face inventar in doua exemplare dintre care unul se
va trhnite consistoriului iar altul se va pastra in arhiva bise-
ricei respective. Despre veniturile $i cheltuelele unei biserici
se tin registrele de venit $i cheltueli $i la fiecare sfert de au
se verifica de protoereu, preot si epitrop, trimtandu-se la con-
sistoriu darea de seama pe care o verifica $i o aproba, adu-
cand lucrul acesta $i la cunostinta autoritatilor civile locale.

Conducerea superioara a eparhiei o are episcopul epar-
hiot, care este $i presedintele consistoriului, care functioneazA
pe Tanga episcopie. Consistoriul este format dintr'un arhiman-
drit, care uneori tine locul episcopului, unul din egumenii ma-
nastirilor, un protoereu, doi preoti din clerul de mir, tin membru
mirean, doi cancelaristi romani si doi pentru limba germana
si trei persoane de serviciu pe MO consistoriu. La sedinte
pot azista una sau doua persoane din partea autoritatilor civile.

Leafa clerului se platea din fondul eparhial si era urml-,

toarea: episcopul 6000 florini, aceasta pentru viitor, cad WE
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Dosoftei Herascu i se platia 8000 florini pe !arra veniturile
de la averea de la Radauti, care apartinea casei episcopate;
arhimandritul primeste 2400 florini; egumenului afara de leafa
de la manastire i se mai adaoga 100 florini pe Tanga cei 460;
protoereului si celor doi preoti de mir cate 300 florini. Ches-
tiunile cu caracter curat religios se aduc la cunostinta mitro-
politului din Carlovat precum $i apelatiile celor nemultumiti cu
sentinta judecatei consistoriale.

III.

Fondul religionar creiat prin acest regulament duhovnicesc
este format din urmatoarele mijloace:

a) din capitalul de baza format din banii proveniti din
vanzarea facuta din porunca guvernului austriac a acelor averi
imobile de dincolo de hotarele Bucovinei, care !a anul 1870
crescuser la cifra de 9.546.310 florini austriaci de la care se
luau procente in proportia de 417.699 guldeni 96 '/2 creitari;

b) din averile imobile, au intrat de la inceput in farnarea
fondului si din alte averi cumparate cu bani din fond, cari dau
anual un venit de 239.284 guldeni austriaci.

Din acest fond se plateste leafa episcopului, administratia
eparhiata, leafa clerului, Si a institutiilor ortodcwe religioase.
Se mai intrebuinteaza la cladirea Si repararea bisericelor stri-
cate, a manastirilor ramase si la administratia averilor fondului.

latA scoalele intretinute din fondul reltionar:
a) Institutul teologic (Theologische Lehranstalt) cu seminarul de pe

pe WO el din Cernauti pentru pregatirea candidatilor pentru preotie.
b) Scoala de cantareti (Kirchengesangsschule) pentru pregAtirea

cAntAretilor de bisericA.
c) Scoala reala superloara (Ober-Realschule) din Cernauti pentru

instructia generalA a copiilor locali de confesiune ortodoxa.
d) Scoala nationala principalA (Nationalhauptschule) units cu Scoala

pregatitoare (Praparandenschule), care are ca scop pregatirea invatatori-
tor pentru §coalele satesti.

e) Gimnaziul superior (Obergymnazium) din Suceava.
f) Scoala de bAeti (Knabenschule) din Siret.

.

g) Scoalele satesti (Volkschulen) de prin sate, cari in 1870 se ri-
dicau la cifra 71.
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Tot din acest fond se plateau lefurile tuturor profesorilor
de religie din toate scoalele religioase si civile ortodoxe din
toata Bucovine, intretinandu-se prig stcoli $i un numar de bursierl.
Restul de bani, care ramane Ia finele anului, dupa facerea
tuturor socotelelor, adaogandu-se la sumele dobandite din van-
zarea vreunor averi imobile, se calculeaza Ia capitalul de baza
cu care sume se tntreprind diferite afaceri cu caracter comer-
cial : se mai cumpara alte mosii, se cla cu inprumut la dife-
rite persoane particulars si chiar si guvernului austriac ").

Dela Inceputul formarei acestui fond si pane in clipa al-
catuirei acestei carti, fondul a fost administrat de functionarii
guvernului, cari nu aveau legatura de cat cu episcopul epar-
hiot. Atata vreme cat Bucovina facea parte integranta din tru-
pul Galitiei toata administratia fondului era concentrate In in-
stitutiile de stat galitiene. Dupa 1849 cand si Bucovinei i s'a
dat acelas drept, casi celorlalte provincii austrice, de a se
conduce in mod independent, administrarea fondului s'a incre-
dintat unei directiuni speciale In Cernauti astfel ca toate dis-
pozitiunile privitoare la sumele fondului sa se primeasca dela
administratia provincials locale (Landesregierung) sub apro-
piata supraveghere a ministerului de finante din Viena. Dupa
1870 in urma hotatarei din 1 lune 1870 din Malt ordin supra-
vegherea superioara asupra fondului religionar bucovinean a
fost luata din mana ministerului de finante si s'a dat sub con-
ducerea celui de Culte si instructiune (Ministerium far Cultus
and Unterricht); dispunerea de averi si sume administratiei
locale; iar conducerea for lasata tot in mainele unei directii
speciale in Cernauti, intitulata : (K.k. Direction der alter des
Bukowiner gr. or. Beligionsfondes). Ea este formats din patru
membrii, sub presidentia sefului provinciei (Landesprasident).
Salariile acestor persoane din directie se primesc tot din cassa
aceluias fond. Toate operatiunile de cassa ale fondului se fac

11) Astfel din sumele acestui fond s'a dat guvernului austriac in 1870 sub
forma de imprumut 80 000 guldeni pentru cladirea in Cernauti a localului pentru
administratia provincials (fti die Landeregierung). Tot din sumeie acestui fond
s'a ddt in 1859 s ima de 100.000 guldeni pentru acoperirea cheltuele or militare
din timpul razboiului Austriei cu Italia sl in 1866 i s'a mai dat 60.000 guldeni tot
pentru acoperirea cheltuelelor milit ire in timpul razboiului dintre Austria si Prusia,
sume, cari nu s'au mai rotors niciodata in cassa L.mdului religionar.
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asupra cassei provinciale centrale ai carei funcfionari primesc
leafs din fond si subventiuni.

In vremea cand se tipareste cartea conducerea superioara
a bisericei este In mana mitropolitului, care a capatat de cu-
rand acest titlul sub episcopul Eugeniu Hacman. Principiile lui
de conducere sunt cele cunoscute din pravilele bisericei uni-
versale ortodoxe, legile si instructiunile date de catre guver-
nul imperial, coordonate cu cele bisericesti. Locul resedintei
lui este In Cernauti. Pans la ridicarea episcopiei la treapta de
mitropolie suma cu care era Intretinut anual episcopul ortodox
se ridica la 15.000 guldeni austrieci, si casa de locuit Inchi-
riata special de fond Intr'un local particulars. Toate adunarile
de venituri *i taxele puse asupra preotilor satesti pentru pri-
mirea gramatei de numire, taxa puss asupra fiecarei case de
credincios, pentru sfintirea bisericei, antimisului, cimitirului
etc. etc. au disparut cu desavarsire. Pans la ridicarea bise-
ricei bucovinene la treapta de tnitropolie, dela rapirea Buco-
vinei de catre Austria, alegerea noului episcop se facea de
Imparatul austriac, alegandu-se persoane numai dintre calugari,
savarsindu-se hirotonia lor de mitropolitul din Carlovat cu so-
borul episcopilor. Guvernul austriac interzisese orice legaturl
cu alte autoritati streine bisericesti. In afacerile sale interne
episcopul eparhiot este absolut stapan, ramanand in atarnare
numai de Ministerul de instructiune si culte. Legatura cu acest
Minister o face prin administratia provincials. Vesmantul de
pe deasupra obisnuit al mitropolitului este o haina lunga neagra
(colorata nu exists), peste haina de pe dedesubt poarta un
brau de coloare rosie, iar pe can poarta o camilavca, mai lata
sus si mai stramta jos ca la orice monah, numai In bisericA
intra cu culion drept, iar ,camilavca o poarta peste culion nu
ca In Rusia. Pe piept poarta panaghie si cruce pe care o
poarta cu lant, iar In vremea cand slujeste sf. liturghie o
poarta pe o panglica.

Nu cunoaste dintre ierarhii bisericei bucovinene, de Ia in-
fiintarea acestei episcopii pans Ia rapirea Bucovinei de Austria,
de cat numele catorva din ierarhii acestei biserici ca: Gheorghe
Movila, Filotei, Anastasie, Criinca, un alt Anastasie care a par-
ticipat la soborul din Iasi In 1642, Calistrat si Dosoftei Herasall
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sub care se *este Bucovina '5). Stadiul In care se gasia atunci
studiul istoriei bisericesti In vremea cand scrie autorul nu putea
sa-i dea mai mult material, cum-nu i-a dat nici lui Golubinskii
tot prin vremea aceasta. Dosoftei Herascul a ramas to catedra
§i dupa smulgerea Bucovinei pans la moartea sa, care a avut
loc In 1789. Dupe el a venit Daniil Vlahovici, sarb, 1789-
1822. Isaia Balasescul, roman, 1823-1834, iar In 1832 a fost
numit ca episcop Eugeniu Hacman, rutean bucovinean, care a
condus in chip satrapic eparhia sa pane la inceputul anulul
1873 cand a murit, dupa ce-si vazuse visul cu ochii de a se
face mitropolit, dupa care este numit un grec Teofil Bendel la.

Hacman in 1/13 Mai 1868 a publicat o epistola pastorale
catre tot clerul bucovinean cu Nr. 4614, pe care autorul o
publica In Intregimea ei pe opt pagine dupa cum a aflat-o
publicata In .Nr. 7 al revistei ,Eparhialnai Listoc =Foga epar-
hialcr" din 1868, imitand pe ierarhii rasariteni. In aceasta epis-
tola pastorale enumail toate observatiunile sale de cand s'a
suit pe tronul episcopal. Aminteste preotilor ca nu tin In regula
scriptele bisericesti, ca multi au vitiul betiei, multi nu trimit
la timp taxele episcopale pe cari le dau preotii, be atrage aten-
tiutra ca rapoartele sunt neglijent scrise si cusute, A gasit
multi, cari si-au uitat limba materna si nu au nici macar un
calendar In casele for pentru a se conduce pe ei si pe paro-
hieni. Din nou le atrage atentiunea sa paraseasca ticalosul
obicei de a nu mai fuma, caci este o crime ca acela care
slujeste la sf. altar sa-si atinga buzele cu asemenea buruiana.
Observe ca lipsesc de la datoriile pastorale, neslujind In postul
cel mare, umbland prin targuri neglijent Inbracati si ocupandu-
se cu comertul, cum nu se cuvine preotului. Nimeni nu va mai
avea vole sa paraseasca parohia sa timp de 48 ore fare in-
tiintarea protoereului respectiv. Sunt multe plangeri ce preotii

'au o plate prea mare pentru diferite servicii, pentru care epis-
copul porunceste ca sa is potrivit hotararilor guvernamentale,
jar de la cei fare putere sa nu is nimic. Nu au voie sa se

") Dimitrie Dan: Cronica episcopiel de Rciddufr Viena 1912; N. lorga:
biserici romanefti fi a viefet rebgioase a Romddlor Valeoii de Munte,

1908 1909, 2 volume; Wickenhauser: Geschischte des Bistums Radautz and des
Klosters Gorss-Skit" Czernowitz, 1890.

,,Istoria
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ocupe cu cumparari de alt pamant pentru ca le este destul
cat le-a dat statul, caci nu se cuvine ca preotul sa se ocupe
cu comertul, care smulge atata vreme din lucrul duhovnicesc.
linbracamintea prea luxoasa a unor preoti $i cea prea neglijenta
a altora Il sileste pe vladica sa dea porunci in acest sens.
Indrazneala pe care si-au luat-o unii preoti de a sfinti cimi-
tire, iconostase, temelii de biserici, cari slujesc dupe pra-
vilile sfintilor parinti cad in atributiunile arhiereului, iar nu
ale preotului, el le opreste, cu desavarsire. Cererile deri-
cilor de a li se mai ridica salariul, el le respinge cu indem-
nul de a fi mai buni gospodari, a se ingriji in zilele mai bune.
Le trage atentiunea asupra faptului ca multi sunt scapatati
pentru ca nu stiu cum sa -$i conduce gospodaria proprie. In-
deamna pe preoti ca sa invete poporul sa nu mai cheltuiasca
asa de mult cu nuntile $i cu botezurile si cumetriile. Cererile de
marirea lefei nu se pot asculta pentru Ca preotii nu sunt la
Inaltime cu datoria pastorale. Sunt $i pastori, cari prin fapta
for crestineasca de as indeplini Indatoririle for fata de enorie
se fac iubiti de pastoriti. Episcopul le aminteste de acei pe
cari i-a pedepsit cu luarea treptei preotesti, oprirea vremelnica
de la savarsirea slujbei, inchiderea prin manastiri si alte chi-
purl de pedesire pentru felurite fapte rele, ca betia si atatea
vitii, nepotrivite slujirei preotesti. Pe cati calugari, cari in loc
sa-§i indeplineasca fagaduinta for data in fata lumei si lui Dum-
nezeu, de a fi cinstiti si curati sufleteste, nu i-a pedepsit
pentru faptele for urate, cari i-au facut de ras inaintea lumei,
cu tot felul de pedepse, mergand pane acolo, a i-a mutat
dintr'o manastire in alta? Ce poate fi mai urat, zice episcopul,
de cat cand un preot este invinuit de desfranare, si de cat
cand fumeaza tutun si cu mainele necurate se atinge de sfantul
presto!, pentru savarsirea sfintelor taine si mai cu seams cand
aduce sfanta si cea fare sage jertfa? Si raul nepedepsit cre-
ste. Pe cati preoti i-a vazut cu inele in degete si cati se vad
in bisericele din Cernauti, stand in strani si nemiscandu-se
cand se iese cu sfintele daruri ! Opreste pe preoti de a se
ocupa cu politica cea lumeasca, care face pe preot sa uite de
datoriile sale preotesti. Anul 1848 este cunoscut in istoria
clerului bucovinean cu multe pete. Cu toate acestea fondul re-
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ligionar a ajutat pe vaduvele de preoti destul de malt. Are
mare ciuda pe preotii, cari scr'u articole pline de venin contra
episcopului for In gazeta Albina". El V iarta. Citeaza aproape
toate textele cari amintesc despre ertarea gresalelor fratelui.
Si el iarta pentru a asa ti porunceste Sf. Evanghelie. Aceasta
circulars doreste sa fie ultima circulars fiindca nu doreste sa.
mai faca nicio observatie nimanui dintre preoti. Aceasta circu-
lars a fost data la 1/13 Mai 1868, In Cernauti.

Pentru ajutorul conducerei diecezei episcopal are consis-
toriul $i protoereii. Consistoriul ilsi tine sedintele sale sub pre-
sidentia episcopului respectiv, avand ca ajutor pe arhimandritul
vicar, proto-prezviterul catedralei, patru consilieri activi, until
dintre ei se numeste econom, apoi un schevofilax, un hartofi-
lax si un protecdic. La sedintele consistoriului azista si dol
consilieri onurari. Consistoriul are o cancelarie servita de un
secretar, an actuarius, doi oficianti si doi actesisti. Arh'man-
dritul consistoriului este In acelas timp si locotiitorul episco-
pului (Srellvertreter), conducator at eparhiei $i cel mai vechf
dintre persoanele din consistoriu. El se alege de catre Insusi
episcopal Bucovinei si se confirms de inparatul atistriac, dupa
propunerea ministrului de instructie publics $i culte. Arhiman-
dritul consistorial, neavand nicio manastire sub conducerea sa,
totusi se socoteste ca apartinand unei manastiri. Salariul sau
se da din fondul eparhial in suma de 3500 guldeni si afara
de aceasta i se plateste chiria casei ca 210 guldeni. Cei patru
consilieri activi $i cei doi onorari se numesc de autoritatea
imperials dupa propunerea ministerului de instructiune publics
$i culte, $i se aleg persoane capabile pentru aceste chestiuni,
dupa un concurs care are loc la consistoriul. Protooresviterul
catedralei, care totdeauna trebuie sa fie primul membru al
consistoriului, nu primeste un salariu deosebit de acela pe care-I
primeste ca sef al catedralei. Ceilalti membrii activi ai consis-
toriului se aleg fie dintre membrii clerului de mir, fie dintre
acela ai clerului monahal. Fiecare orime$te ca leafy suma de
cate 1600 guldeni si pentru casa 200 guldeni; iar 11 ceia ce
priveste membrii de onoare nu primesc de cat cate 200 gul-
deni pentru chiria casei. Ceilalti slaibasi din coosistorm se nu-
mesc de catre episcopul eparliiot diva propunerea consistoriu-



lui. Secretarul primeste 1400, actuarius 800, oficiali: unul 600,
cellalt 500, al treilea 450, unul din accesisti 400 iar at doilea
350 gulden'.

In Regulamentui consistoriului spiritual ortodox din Bu-
covinaGeschaftsordnung fur das Consistorium des Griechisch-
Orientalischen Bisthums der Bukowina", dat In 2 Februarie
1869, se coprind toate Indatoririle membrilor consistoriului aratate.

Conform acestui regulament, conducerea consistoriului o
are episcopul eparhiot, In lipsa lui conduce arhimandritul con-
sistorial $i in lipsa si a acestuia ia conducerea un alt membru
al aceluias consistoriu. Persoana care ia asupra sa conducerea
afacerilor consistoriului trebuie sA primeasca o Inputernicire
specials despre care sA se comunice si Administratiei provin-
ciale. In caz de boalA a episcopului, arhimandritul primeste o
procura pentru conducerea bisericei In tot timpul lipsei sale de
la post, mArginindu-i puterea sa numai In ceia ce priveste anu-
mite Insarcinari pe car' numai episcopul poate sA le indepli-
neasca. Fiecare membru din consistoriu este obligat sa trAiascA
in orasul de resedinta al episcopului si Indaforat sA lucreze
acele chestiuni date de consistoriu nu numai In orele de lucru
oficial In afara de aceste ore pentru rezolvarea acelor ches-
tiuni pe care trebuie sA le rezolve. Toti sunt datori sA pAstreze
cel mai mare secret asupra tuturor afacerilor can trec prin
consistoriu, potrivit juramantului dat de fiecare In parte. Dad
vreun membru se inbolnaveste, atunci lucrArile sale tree la un
alt membru sAnatos, sau se distribue la tot', sau se clA de
care episcop, comunicand aceasta Administratei provinciale,
vreunui alt preot din eparhie, deli nu antra in compunerea
consistoriului. Consilieri onorari se aleg dintre profesorii de
teologie. Persoanele car' se aleg ca membrii onorari nu trebuie
sa fie In legAturi de bisericei ortodoxe pans In at patrulea
grad dupA canoanele rudenie nici su episcopul nici cu ceilalti
membrii ai consistorului, si sunt plAtiti din fondul eparhial ime-
diat dupA depunerea jurAmantului. Episcopul cu membrii con-
sistorului trebuie sA se Ingrijeasca sä nu se stirbeascA nimic
din invAtatura bisericei ortodoxe precum $i de starea morals a
poporului. Sunt chestfuni pe car' le rezolva singur episcopul
si altele pd care le dezleaga consistoriul cu aprobarea episcopului.
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Iatg chestiunile pe care le rezolvg episcopul fdrg consistoriu:
a) Dreptul de a da circulare si epistole pastorale; luarea

de masuri pentru plstrarea stare' morale printre pAstoritii tu-
turor parohiilor, dreptul de a da InvAtaturi, instructinni §i povgtuiri;

b) Cercetarea mangstirilor, a bisericilor parohiale $i filiale,
a scoalelor religioase si a scoalelor primare Intru cat aceasta
se atinge de dreptul episcopului;

c) Sfintirea de biserici si binecuvantarea de locuri desti-
nate pentru cimitire;

d) Numirea inlocuitorului pentru conducerea afacerilor epar-
hiale $i distribuirea ocupatiei in consistoriu intre membrii lui;

e) Hirotonirea preotilor, ridicarea la treptele bisericesti;
(cum sunt hirotonia, hirotesia, ridicarea la treapta de arhiman-
drit, protosinghel, egumen, protoereu $i arhidiacon), impArtirea
de distinctiuni bisericesti (cum sunt: binecuvantarea arhiereascg,
braul r6su, ridicarea la o noun treaptA bisericeasca, ajntarea
bgneste si impartirea de ordine), desCnarea la diferite slujbe
bisericesti, toate acestea cu observarea tuturor regulelor canonice;

f) Primirea a tot felul de petitiuni pentru diferite nevoi
bisericesti;

g) Fixarea diferitelor persoane la diferite slujbe, aprobate
de Impgrat $i ministerul instructiunei publice $i al cultelor dung
confirmarea consistoriului pe baza petitiunilor date de diferite
persoane;

h) Trimiterea in concediu a membrilor din consistoriu
cand nevoia o cere mai mult de cat o lung, pentru mai mult
de cat acest termen se cere aprobarea consistoriului $i a Di-
rectiunei provinciale;

i) Indulcirea pedepselor date de consistoriu, diferitelor per-
soanel din cler, conform canoanelor bisericesti;

j) Oprirea executgrei pedepselor In anumite cazuri date
de consistoriu;

k) Episcopul are drept sA Insarcineze pe arhimandritul
consistorial, sa -1 Inlocuiasca in lucrarile consistoriale In cazul
cand este absent, sau asupra altui membru din consistoriu.

Consistoriul are urmAtoarele indatoriri:
I) Sa rezolve chestiunile to legatura cu overlie biseri-

cep; adicA au In seama for conducerea, veniturile, cheltuelele
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fondului religionar, adAogarea procentelor la capitalul de baz
Imprumuturile la diferite institutiuni si la diferite persoane par-
ticulare, controlarea tinerei In bun regula a registrelor de ye-
nituri si cheltueli, precum si avizul dat pentru numirea diferi-
telor persoane in administratia acestui fond. Se hotaraste mA-
rirea salariulai clericilor, In cazul dud aceasta se gaseste
cu dreptul.

II) Afacerile privitoare la mandstiri, precum .FI la fcoalele
religioase. Primirea la calugarie, sfintirea in treapta de preot
a calugaritor, confirmarea In treapta de egumen, conducerea
manastirilor, supravegherea ca In mAnastiri clericii sa duca o
viata cuvioasa si cucerdca, Ingrijirea si supravegherea institu-
tului teologic si a seminariilor si a elevilor, cari se pregatesc
sa devina preoti, intretinuti ca bursieri al fondului religicr.lar,
primirea elevilor de clerici In seminar, inpartirea burselor pen-
tru acesti elevi, supravegherea predarei lectiunilor de religie In
aceste institutiuni religioase, urmarirea predArei religiunei In
scoalele secundare, a bibliotecilor de pe Tanga scoalele reli-
gioase, manastiri si alte institutiuni religioase.

III) Afacerile privitoare la culla! extern, cum sunt de 'plat'
cumpArarea si pregatirea prin tiparire de carti pentru slujba
bisericeascA, a vesmintelor bisericesti, a icoanelor, a vaselor
si clopotelor bisericesti, sfintirea si infrumusetarea bisericilor,
planurile de constructie a diferitelor biserici, a manastirilor, a
caselor de rugaciune, a caselor parohiale, pentru cimitire, In-
tretinerea registrelor pentru averile mobile si imobile a cate-
dralelor, a altor biserici, a manastirilor, a caselor de rugaciune,
asigurarea diferitelor clAdiri religioase, observarea bibliotecelor
protoeresti, parohiale proistose0, IngAduirea calendarelor de a
se tipAri si a diferitelor carti cu cuprins religios.

IV) Afacerile privitoare la parka juridicd a clericilor.
Aici intra pastrarea drepturilor episcopului si a intregului cler,
prescriptiunile privitoare la tiparirea diferitelor circulare bise 1-
cesti, dezlegarea diferitelor chestiuni canonice, determinarea ju-
risdictiunei diferitelor parohii si cercuri protopopesti, darea pa-
rerilor privitoare la rasplatirea preotilor si protoereilor, dimi-
sionarea si lipsirea slujitorilor altarului de slujba for pentru
diferite greseli, dezlegarea chestiunitor in legAturA cu casatori-



38

ile, chestiunile privitoare la cancelaria consistoriului $i a per-
soanelor legate de toate institutiile bisericesti.

V) Afacerile privitoare la cucernicie $1 judecata biseri-
ceascd. Aici intra observarea ca preotii $i protoereii sa-si in-
deplineasca Indatoririle lor in legatura cu chemarea lor, verifi-
carea matriculelor lor, cercetarea jurnalelor lor, vizitarea de
catre protoerei a cercurilor lor protopopesti, cercetarea diferi-
telor calcari de buns cuviinta, verificarea sentintelor date di-
feritilor preoti $i protoerei, afacerile privitoare la scoalele se-
cundare In legaturA cu obiectul religiei, cari primesc burse din
fondul religionar, ajutarea Invatatorilor $i profesorilor ajutati de
chtre fondul religionar, $i tinerea socotelei de toate sentintele
date contra celor pedepsiti.

VI) Afacerile privitoare la catedrald, # protoereul ei.
Aici se referA, slujba sfintei liturghii, atat In catedralA $i In
celelalte biserici, sAvarsirea sfintelor tame, observarea obiceiu-
rilor bisericesti, sarbAtorirea duminicilor $i celorlalte sarbatori,
Indeplinirea pravilelor privitoare la spovedanie, pAstrarea pos-
turilor, distribuirea de antimise, $i a sfantului mir (care se
aducea de la Car lovat $i alte dati de la Chiev), cercetarea
cartilor de slujba, a celor privitoare la cartile privitoare la
principiile de credinta si slujbA, ingaduirea persoanelor cari
trebuesc sA se faca preoti, urmarirea ca serviciul sA se facA
dupA tipicul bisericesc, predica, Invatatura crestina, cercetarea
bisericilor, instruirea persoanelor tinere cari intrA in cier, adu-
nArile pastorale, sfintirea de biserici, cimitire, $i altor locuri
sfinte, scoala de cantal i, $i nuinirea cantAretilor bisericesti $i
celorlalti slujitori bisericesti.

Consilierii de onoare ai consistoriului erau obligati sA fie
prezenti la toate sedintele consistoriului, In care se discutA tot
felul de chestiuni privitoare la scoli $i studiul obiectelor din ele.
LucrArile se distribuie fiecarui consilier activ de catre episcop.

Toate afacerile cari intrA In consistoriu se distribuie fie-
cArui membru, care este Indatorat sA be studieze cu toata aten-
tiunea, scriind un referat ca concluzie. Fiecare afacere nu poate
intArzaia mai mult de o lunA. Episcopul poate da $i Mil apro-
barea consistoriului anumite chestiuni la cercetarea unui comitet
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special. Presedintele si membrii acestui comitet sunt numili de
catre episcop dintre membri consistoriului $i chiar si dintre
alte persoane din alte institutii clericale. Acestia din alte insti-
tutii nu au drept la vot, dar sunt liberi sail dea parerea in
scris asupra afacerei care este puss in discutie. Sedintele consisto-
riului au lac de doua on pe saptamana in zilele pe cari le
alege Insusi episcopul. Daca intr'una din aceste zile se Intam-
pla sa cada vreo sarbatoare, atunci sedinta se amana a doua
zi, care urmeaza dupa ziva de sarbatoare. Pot fi $i sedinte
extraordinare. In saptamana prima a postului mare si a pati-
milor nu pot sa se fixeze sedinte, precum nici in saptamana
luminata, in saptamana Cincizeciinei, si de la 24 Decembrie pans
la 8 lanuarie.

$edintele pot fi obisnuite sau plenare. In cele obisnuite
pot asista episcopul sau inlocuitorul lui Cu jumatate din mem-
brii lui, iar in cele plenare trebuie sä asiste toti membrii. Con-
vocarea membrilor consistoriului se face prin citatiuni. Mem-
brii platiti sunt obligati sä vie la sedinte In mod regulat. Proto-
presviterul si cu consilierii onorifici pot vent cand vor sau pen-
tru a complecta locurile goale prin Hasa vreunuia din membrii
activi.

$T. BERECHET.

Sf Ar§itul partif I
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De acela autor.
1) .Pentru paine", de E. Sienkiewicz, trad. din italiana.
2) Nu din partea aceia", de Pr. Gr. S. Petrbv, din rusa.
3) Dezvoltarea poporului roman", de N. Iorga, din germana.
4) Tragedia .unui popor $1 a regelui sau", din sarba.
5) Pazitorul farului", de E Sienkiewicz, din polona.
6) Ispititorul, luda $1 lacrimile", din rusA'§i bulgara.
7) Gramatica limbei ruse.
8) Calatoria lui Porfirie Uspenscha pe la not in 1847.
9) Calatoria lui loachim Vuici prin ladle romilne$ti in 1840.

10) Autobiografia lui Paisie Velicicovschii.
11) Documente slave de prin arhivele ruse, fasc. 1.
12) Cinci documente basarabene privitoare la mo$iile episcoplei Hu-

filor, fasc. II.

13) Pictituri marunte", diferite articole.
14) Petru Manega, un codificator uitat al Basarabiei, de L. S. Kasso.
15) Caterisirea (degradarea) preotului $i- Fratia de cruce, dupe!' doua

manusclise slave, gasite in Basarabia.
16) Particularitatile cofuratorilor la Romani, clupci documentele noa-

stre slave.
17) 0 carte ruseasca despre biserica Bucovinei, de acum 50 de ani,

partea I.
18) Spicuitor in ogor vecin" revistA, fasciculele 1, 2 §i 3.-
19) Calatoria lui Banta$ Camenschii din 1808 $i a lui Vasile° Kel:

siev din 1869.

In pregAtire
20) Crestonzatia dreptului vechi romanesc.
21) Pedeapsa la Romani $i slavi In secolul at XVIII-lea.
22) Istoria bisericei din Basarabia in secolul al XIX-lea.
23) Dreptul bizantin tit Basarabia de L. S. Kasso.






