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ISTORIA

SÂNTEI MONĂSTIRI SINAEA
Cea mai naturală împărțire a materiilor, de care
dispunemti, respectiv de istoria s-tel monăstiri Sinaea, este aceia, dupre care acestu s-tîi locașu a
intrată într’o fașă, seif in alta. S-ta monăstire Sinaea,
ca mai tdte fundațiunile religiose și mari ale Româ
nilor, are unu începută pre-istorică; de aici și în
cursul acestei istorii, ni se impune necesarminte
epocha pre-istorică a monăstirel Sinaea. Apoi vine
partea istorică, unde noi vomă cunosce mai de aprope acestei stabilimentă, și îi vomă aprecia organisațiunea lui cu tdte condițiunile de esistență. In
fine, pentru ca să putemu avea o iconă complectă
a acestei localități, vomu presenta în trăsuri ge
nerale și starea el actuală. Cu modul acesta vomu
distribui materiile istoriei s-tei monăstiri Sinaea în
trei părți: A. Epoclia pre-istorică. B. Epoclia
Spătarului Micliai Cantacuziu și C. Epocha

actualităței.
2
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Și fiind că dispimemu și de unii materialii curat
tradiționalii, vomit avea la fie-care secțiune și partea
tradițională, dispun&nd’o dupre cuprinderea părților
de mai sus 1).
EPOGHA PRE-ISTORIOĂ

Cu mult înaintea monăstirei Sinaea, vieța mo
nachal a esistatu în munții Bucecii. Aici Românii,
ca față cu tote monăstirile lor, ni se presintă, că
ei sondau locurile spre văile Dunărei, spre puncturile lor de civisațiune din viitorii, prin monachi.
Monachii din timpurile pre-istorice ale monăstirei
Nemțuluî și pote și ai Agapieî au servitu, ca avan
gardă pentru românismul, ce s’a pogoritu din munții
Maremureșului. Monachii monăstirei Vodița, seu apele
i'y partea tradițională, relativă la mănăstirea Sinaea, nu s’a in
tercalată în tecstul acestei istorii, pentru cuvântul, că adunătorul
ei. Părintele leromonachu Dorotei, aflătorii astădi în mănăstirea
Ciolanul din districtul Buzeti, a cerutu, ca să i-se păstreze carac- terul propriu. De aceia noi cu recunoștința datorită, respectămu
dorința Sânțioi Sele, și presentămii lectorilor noștri partea tradi
țională sub capitulele respective și în modu separații.
Eca si trăsurile generale ale personei, ce a adunatu materialul
tradiționalii, relativii la mănăstirea Sinaea, precum și modul, cum
el l’a adunatu, si pre care noi le presentămii lectorilor noștri kiar
cu espresiunile adunătoruliu de tiadițiunl:
«Eu Ieromonachul Dorotei, venind și statornicindu-mă în vieța
de obște, în acestă mănăstire Sinaea, în versta copilăriei mele,
unde pe lăngă puțină știință de carte, ce o aveam, am foștii datii
a mai învăța la unu leromonachu Sava,-care avea știință de în
vățătură, atât în limba cea românescă, cât și în cea elinăscă. Aeestu leromonachu, avea versta de ani 68 și multe mi-aii descoperitii
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de la Turnul-Severin ului x), au căutata pentru Ro
mânii din Timișena locuri de pășuni mai abundente,
de ogdre mai întinse și în genere de vieță mai co
modă. In fine Românii din Transilvania, propriu
țlisă, au cutezatft, ca să străbată spre văi mai întăi
prin monachii, ce se opriati în munții Bucecii, de
unde apoi treptat și cu încetul se sondați locurile
mai puțin asigurate. De aceia în acestă parte a isto
riei ndstre voma vorbi despre: I. începutul uieței
monachale în munții Bucecii și II. Numirile sântei
monăstiri Sinaea.
I.

începutul uieței monachale în munții Bucecii. — Nu
putemti cu precisiune să determinăm!! data începu
tului vieței monachale din munții Bucecii și specialminte din locul, unde astă-d'î este situată s-ta
monăstire Sinaea. Dar cu tote acestea, datele istodin anii trecuțî. Aseminea unu duchovnicu, Sicliastru Schimnicii,
do ani 80, caro a locuiții in monăstire ani 67. Unu bătrînii Bucur,
care, călugbrindu-se, s’a numitu Bogoslov. Acesta a foștii din co
pilărie servitorii si omu credincioșii al monăsireî și au vețuitii atât
în monăstirea Sinaea, cât și în skitul Lespidele, ce este longă satul
Comarnic,, ani 75. Acești bătrînî multe și vrednice de credutu
arătându-’mi mie, augite și vădute de dînșii; cum sau începutîi
locuirea de sichastri într’acele pustietăți din munții aceștia din
vekime și în urmă după vremi.... Și pre cât ei îmi spuneu, eu mai
mult iscodiamu să aflu; ba încă si însbmnam ceia, ce audiamu,
la care și el mb îndemnau pentru ținere de minte.»

’) Monăstirea Apele, seu dupre numirea veke, Vodița, astă-di nu
mai esistă. Ea a foștii fundată de cătrb s-tul Nicodim, fratele des
potului Lazar al Serbiei, la amilii 1342, în unire cu Domnitorul
Munteniei Vladislau. Locul, unde acestă monăstire a esistatu. pare
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rice, de care dispun emti, ne autoriză, ca să ne urcămu pre treptele timpului pens pre la începutului
secuiului al XVI-lea, fbră ca tot-’o-dată să putemu
și aici indica cu precisiune începutul viețeî monachale în munții, cum se numescu astă-di, ai Sinaei.
Așa, Spătarul Michal Cantacuzin, fundatorul mo
năstirei Sinaea, nu cunoscea nici el începutul viețeî
monachale din munții Buceciî. Eca. cum se esprimă
el la 1715 prin actultî de fundațiune; seu Așeșlementul, cum se mai numesce elu, alu monăstirei
Sinaea: «Unde mai înaintea zidereî aceștia se afla
sichastri acolo la pustia acesta, și neputend trăi de
tâlhari, de vreme ce pe acele vremi, locașurile tâlcharilor, mai osebitei de alte locuri, acolo era.» 2)
De la 1702 avemu dob documente, ce se referă la
acestă cestiune, și care suntti emanate, unulu din
partea Patriarchului Dositei al Ierusalemulul și al
doilea din partea Patriarchului de Constan tinupolti,
a fi rîul Tierna, adecă Cornețul de astă-di, seu pote kiar Moliadia.
Căci Mehadia se mimia în vekime Apele, adecă pre slavonesce
bojuuii. Și acestă numire a provenitu de la Calpurniu Iulian, care
ni-a lăsatu unu monumentu de petră, în memoria însănStosăroi
soției sele, lulia Egula. Eca ce se scrie pre acestă petră: Diis et numinibus=(cu ajutorul) Deilor și a proprietăților (din ape). Și: «Vir
tute Aquarum = cu puterea Apelor.» Paschalis Cariophylus, 1737
Vindobonae. cfr. Jurnalului «Biserica orthodoxă română» Anul
IV, fasc. X et sequ.

*) Documentele monăstirei Sinaea No. 1, anul 1715, Spăt. Michal
" Cantacuzin. Noi avemu la disposițiune o copie, căci originalul a
foștii nimicită de către egumenul Dionisie Tirulois. Despre acesta
mal jos.

o

Gavriil. Ambele clin același anii și cu data, celă
întăih de la Iulie 15, iar al doilea de la Octomvrie în 18. Prin amândod aceste documente patriar
chale, obținute de cătrd Spătarul Michai Cantacuzin,
pentru confirmarea legaturilor sele, se vede, că vieța
monachală esișta în munții Bucecii cu mult înaintea
secuiului ală XVIII-lea ’). La 1698,. luna Martie,
Spătarul Michai Cantacuzin, terminându edificarea
monăstirei Sinaea, rogă pre Patriarchal lerusaleniul'ui, Dositei, care se afla în București, să dea ună
actă de confirmațiune al fundațiunilor sele. Prin
actul citată, și care este celti originalii, învestită
cu sigiliul celti mare al patriarchiei de Ierusalem,
eca cum se esprimă Patriarchul Dositei în privința
vieței monachale din munții Bucecii, la finele secu
iului al XVII-lea: «Fiindti că prea onorabilul, de
bunul nemți și prea măritul boerti, marele Spătarii
Cantacuzin, D. Michail, mișcată de zelul sântă, a
rădicată din pămentă și klar din temelie și a preinoitu s-ta mănăstire, supra-numită Sinaea, aflătdre
aprope de riul Prachova, și de chotarele Daciei Mediteranee, adecă Ardeiul, de sub muntele Bucecul
(Bucecii), și onorând’o cu numele s-tei Adormiri a
Stăpânei ndstre, Născătorel de D-deă și pururea
Fecidrei Maria, a voită, ca să o întăriască și cu
!) Documentele monăstirei Sinaea No. 2 și 3. Documentul cu
No. 3, tracteză și despre monastirea s-lor Trel-ierarchi din Bucu
rești, supra-numită Colța, și carea, cum se vede și de aici, ea este
fundată tot de Spătarul Michai Cantacuzin.
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veniturile necesare, pentru întreținerea părinților, ce
se îndeletnicescu acolo, precum și pentru înputernicirea perpetuă, a acestei monăstiri.» ’)
Nu numai la finele secuiului al XVII-lea esista
vieța monaclială in munții Bucecii, clar, cum vomu
vedea acum imediat, esistii probe istorice, că monachii locuiau munții Bucecii și la începutul acestui
seculii, precum kiar și la finele secuiului al XVI-lea.
La 7134 (1626) I<o. Alecsandru, fiul lui Radu voevodU, dă cbrisovri s-tei monăstiri Molomocul, prin
care confirmă nisce danii, făcute monăstirei de către
lane Giormănescu, și care danii se compuneri clin
cinci pogdne vie, la cleiul Cernăteștii, dece stupi,
unti paharii de argintii și unu locu, pre care fusese
zidită o Biserică de petră, și carea s’a ruinatii de
cutremuri! pre timpul lui Micimea voevodti *2). Michnea voevodu la 6089 (1581), dă în fine unii clirisovu,, prin care confirmă s-tei monăstiri a Sântului
Nicolau, unde se numesce locul Molomoț, doe vaduri

’) Docum. mon. Sinaea No. 4 este originalii al Pata?. Dositei,
edatu în București la 1698, luna Martie, în limba grecă, și investiții
cu sigiliul și subsfemnătura autografă a Pațriarchului.

2) Noi nu am pututu găsi acestu documentă, dar ne-am sefvitu
aici de unii catalogu de documente al monăstirei, făcutu pre
timpul staritului loasaf. Ce se atinge de numirea Molomocul, șeii
Molomotul, cum se mai numia el, apoi acesta provine de acolo,
că delul” pre care este construită mănăstirea Sinaea se numea în
timpurile pre-istorice Molomocul seu Molomotul. Astă-di, încependu
încă de pre timpurile Spătarului Michal Cantacuzin, acestu munte
se numesce Furnica.
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de mdră 1). Cu modul acesta, noi putemti să-stabilimti aici, fbrb ca să fimti în erdre, că vieța monachală pre locurile monăstirei Sinaea esista cu mult
înaintea Spătarului Michal Cantacuzin, și că aceste
locuri se pote să fi adăpostită monachi încă din se
cuiul al XIV-lea, când s’aii fundații cele mai multe
monăstiri din Țerile române.

II.
Numirile sântei monăstiri Sinaea. — Monăstirea
Sinaea in documentele, de care dispunemu noi, ni se
presintă cu dob feliuri de numiri. De o parte trebue
să ne ocupe numirile, ce a avutii acestei loch penb
la epocha Spătarului Miclraî Cantacuzin, iar de ceialaltă vine numirea de Sinaea, pre carea l-a acordat’o
fundatorul ei și care numire cată să ni dea de
cugetată puțin.
înainte de epocha Spătarului Cantacuzin, 1695,
locurile, pre care esistă și pdn6 astă-dî s-ta monăstire
Sinaea, se numiaă «Molomoc» seu «Molomoț.» Acesta
este numirea cea mai vekie, ce nl-aă conservată do
cumentele, și ea provine de la numirea vekie a
delului, pre care este situată s-ta monăstire Sinaea.
Tot din secuiul al XVII-lea, noi avemă o altă nu0 Pre cleiul monăstirei Sinaea, numitu în vekinie Molomoț, iar
astă-dl Furnica, se află și pbnb astă-dî resturile Bisericei cu pa
tronul S-luî Nicolaiî. Aceste resturi suntu astă-di însemnate prin
o cruce cu inscripțiune, pre carea o vomu da mai jos, iar patronul
acestei Biserici ruinate se serbeză astă-di în Biserica cea mare din
monăstirea Sinaea.
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mire, care provenia ele la patronul Bisericei, aflătore pre delul Molomoțuluî; adică «mănăstirea s-lui
Nicolaii de la locul, ce se Mamă Molomoțul.» In fine
documentele de la finele secuiului alu XVII-lea și
începutul celui al XVIlI-lea ni-a conservați! numi
rea, provenită de la numele genericii al munților,
ce compunti localitatea, cunoscută astă-^i cu numi
rea de Sinaea. Așa Patriarchul Dositei o numesce
la 1698 «mănăstirea Bztcecub *). Spătarul Michai
Cantacuzin, vorbind despre sichastril de pre locurile
mOnăstirei Sinaea, numesce acești! locti «pustie sub
muntele Buceciului 2).»
Venindti în fine la numirea Sinaea, se vede in
modul celu mai clari!, că acestă numire este apli
cată pentru prima dată asupra locurilor mOnăstirei
Sina.ea, nu mai târziii de data fundărei acestei monăstiri, care dată nu este mai timpurie, de anulti
1695 și ea este aplicată personal de cătră funda
torul acestei s-te monăstiri; adecă de cătră Spăta
rul Michai Cantacuzin. Asupra acestui puneți! tote
documentele statii de acordu și nu mai rămâne
nici o îndoelă, că numirea este luată de fundatorii
de la mănăstirea Sinaea din Orient!!. Aceia însă,
ce pote fi discutabilii, statii motivele, ce ati deter
minatii pre fundatorii, ca să aplice acăstă numire
streină asupra unei monăstiri, construite în Țera sa.
Mai întâii! stabilim!!, că la Români era acestei
*) Docum. No. 4, citatu mai sus.
a) Docum. mon. Sinaea No. 1,
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usu în vekime, de a se numi monăstirile, construite
in Țeră, cu numiri streine. Astă-feliă Tismena și-a
primiți! numirea de la o monăstire din Podoliea,
Cernica de la o localitate din Bulgaria prin chatmanul Cernica, iar starițul Paisie, reorganisătorul
monăstirel Nemțului, a introduși! în Moldova mai
multe numiri de aceste. Făcendă asemenea și Spă
tarul Michaî Cantacuzin, ne întrebămu din nou, care
să fi foștii motivul, pentru care el a aplicată nu
mirea de Sinaea asupra monăstirei, construită de
dînsul în munții Bucecii? S’a avută ore de basă
condițiunile de asemănare architectonică dintre monăstirea Sinaea și cea zidită de fundatorii? S’a pusă
în comparațiune topografia acestor doe mOnăstirl?
Mai ’nainte de a ne pronunța și noi asupra acestei
cestiuni, să facemă ecstracte din documente, rela
tive la cestiunea, ce ne ocupă.
Prima autoritate și în acestă cestiune este Spă
tarul Michaî Cantacuzin; și ecă cum se esprimă
fundatorul în acestă materie: «Și eu robul lui
D-deă celîî mai micii, Michaî Spătarii Cantacuzin,
am luatii pre D-țleă într’ajutoră și din totă virtutea
și din totă inima și cu tot sufletul, și cât mi-att
fostti putința nevoindu-mă, nu din ceva al mieii,
ci din cele ce m’aă miluită Iar prea bunul D-țleă
și stăpână, am zidită din temelie și am înălțată
ună skitișoră, numindu-se Sinaea, după asemănarea
Sinăei cei mari, întru slava și lauda lui D-țleti și
întru cinstea Adormirel Stăpânei ndstre, Maicei
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Sfinției Sele, pe apa Pracliovei, la pustie, sub mun
tele Buceciului.» x) Patriarchul de Constantinupolu,
Gavriil, în documentul, pre care îlti dă la 1702
Octomvrie 18, și prin care confirmă fundațiunea lui
Cantacuzin, în privința acestei cestium, se esprimă
astu-feliti: «Drept aceia, și prea cinstitul și de tot
bunti nemți Spătarul celti mare al prea lumindsei
domnii țerii rumânești, kirio Michail Cantacuzin,
al cumpătărei ndstre iubitu fiiti duchovnicescti, întimpinându-ne pre noi în Odriu (Adrianupolti), când
ne aflamti acolo, ne-ari povestitu în mijlocul sobo
rului, cum-că din dumne^eescă râvnă ari râdicatti.
din temelie în Țâra rumânescă, pentru spăsenia
(mântuirea) sufletului Dumneluî, și pomenire ne’ncetată lui și părinților Dumneluî, o sfântă și cinstită
monâstire, ce se numesce a Prea Sfintei Stăpânei
nostre și de D-^eri Născâtdre, în muntele de acolo,
ce se kiamă Buceci, pre margenea rîului Praovei,
pre carea și Sinaea ați numit’o, bine făcând, îndemnându-se de «multă dragostea și cucernicia lui, ce avea
către s-tul si de D-fleu umblată muntele Sinaiir» 2)
In fine Patriarchul Dositei al Ierusalemului, dând
o altă gramată, pentru confirmarea fundațiunei lui
Cantacuzin, este și mai esplicitu în acestă cestiune,
când dice; «Pre longă aceste și prea onorabilul și
’) Docum. mon. Sinaea No. 1.
2) Docum. mon. Sinaea No. 2. Acestu documentu esistă numai
în traducțiunea rom’ândscă, făcută» pre la începutulu secuiului
XVIILlea.

de bunul nemți boeră marele Spătarii, D. Michail
Cantacuzin, a rădicată din temelie unu asemenea
semnă, adecă o mănăstire, cu numele prea- onoratei
Stăpânei ndstre, NăscStdrei de D-deă, în muntele,
ce se numesce Buceciî, lOngă rîul Prachova, pre
carea a numit’o Sinaea, și acesta s’a făcută nu
pentru întâia dată și ca ună ce noă, ci dupre datina
veke și străbună.» După aceste P. S. Dositei, numerând mai multe Biserici din Constantinupolti,
care s’aă numită cu numirile Bisericilor din Pa
lestina, adaugă: «Pentru aceste deci, și prea nobilul
boeru, amintită mai sus, a numitu mănăstirea acesta
Sinaea, fiind că este situată în munți, dupre cum
s’a țlisă, și are necesitate de ajutorii și administrațiune, pentru susținerea ei, pentru ajutorul și paza
ei de choțiile, ce se facă aici tot-de-una etc.»
Din cele espuse mai sus resultă, că Spătarul
Midia! Cantacuzin nu fore unu motivă a aplicată
numirea de Sinaea monastirei, construită de dînsul
în munții Buceciî. Mai întăiă este sciută, și despre
acesta vom vorbi în detaliu mai jos, că Spătarul Michai
Cantacuzin a călătorită pre la locurile sânte și specialminte pre la mănăstirea Sinaea cea mare; și
acesta a putută să provoce în sufletul lui dorința
și se'vede că kiar votul, de a construi în Țera sa
o monăstire cu numirea de Sinaea. După aceste,
’) Docum. mon. Sinaea No. 2. Documentul acesta esistă în originalu, adeveriți! kiar de Patriarclml Dositei si investiții cu sigiliul
patriarchalii.
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se mai scie, că monăstirea Sinaea din Orientu este
situată pre verful muntelui Horib, că comunicațiunea
acestei mOnăstiri este forte dificilă, și in fine, ca
și Sinaea cea mare este bântuită de triburile arabe,
care și p6n0 astă-di primescu din monăstirea Sinaea
rații de îndestulare și îmblânzire. Aceste dicemti
circumstanțe semine au putută iarăși să determine
pre Spătarul Michai Cantacuzin, ca să-și numiascS
monăstirea din munții Bucecii cu numirea de Sinaea.
Prin urmare, monăstirea nostră Sinaea isi datoresce
numirea sa respectului celui mare al fzindatoridui
pentru monăstirea Sinaea din Orientu, precum și
conditiunilor topografice de asemănare.
Partea tradițională. «Pe la anul 1650, se dovedesce în
ceputul de lăcuire a sicliastrilor, printre culmea munților,
în care astă-di se află zidită monăstirea Sinaea; adecă
între șirul munților despre Răsărită, numitii Gîrbova, și
despre Apusă, numită Bucecii. Aici pre timpurile acele se
aflaă păduri mari, din vecuri ne umblate de omeni, pustie
tăți, pline de chiare serbatice, - cerbi, căpriore, urși, porci,
zimbri și altele, care și după zidirea mănăstire!, acei bătrîni
mi-aă spusă, că aă fostă venindă diua turme pe longă ziduri,
și dormindă noptea, ne sfiindu-se de omeni. Printr’aceste
pustietăți, începuse a se încuiba vara o mulțime de tâlchari,
care, eșindă pe munți, când în România, când în Transilvania,
jefuiaă omenirea și se trăgeă iar în acele păduri. Și niminea
nu îndrăsnia să mergă acolo, pentru risipirea culcușului lor
și multă reă suferiaă din partea lor sichastrii. Printr’acești
munți era o potecă strimtă, cât putea merge omul călare,
transportându-se de la orașul Câmpina din România peste
graniță în Transilvania, la cetatea Brașovului. Acestă
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potecă au fostu trecendu în apropiere, pe longă unde adi este
mănăstirea, pă care o au apucat’o și unii din acei bătrîni
călugări.
Iar în polele munților despre Rumania, de unde se începe
strîmtorile asupra munților, în apropiere de satul Comarnic,
longă apa Prachovei, se afla unu schitulețu x) de pusnici*2),
mai de mulți ani înființata, avândîî și o bisericuță de lemnu,
numită Lespidele, care se vede și astă-di în apropiere de
paza plaiurilor^, în timpul acesta, numită posada 3) veke.
Din care skitu, unii din călugăr!, doritori de liniște pusnicescă, s’au trasu prin acele pustietăți mari, supt muntele
Buceciul, fie care făcendu-și câte o mică colibă 4), în care
îsi îndeplinea datoriile pusnicesci, și din când în când se
pogoria la skitul Lispedele, împărtășindu-se cu s-tele taine
ale lui Christos, și de unde își primiau și cele ale chranei
trupeșei, povățuindu-se și sufletesce de la acelu starițu. Dar
greutatea drumului .călătoriei din acea pustie la skitu și îna
poierea, mai vârtos în timpu de iarnă, le era forte cu greu
și periculoșii; au kibzuitu cu starițul lor, Lespedenul, să-și
face o mică bisericuță de lemnu în acea pustie, ronduindu-li
și unu preoții călugării acolo, să severșiască s-ta liturgie,
Sâmbăta, Dumineca și în praznice 5), unde adunându-se
x) Diminutivul de la skitu. Acesta este vorbă slavonă ckht-l, și
însemnez® ermitagiîi, mănăstire.
2) Vorba pașnicii pote fi derivată de la slavineșcele nycTi»iHff=deșertiî, și nocTi=ajunare. De aceia în literatura nostră ascetică,
omenii, ce se retrăgea din lume și mănăstiri, spre a duce o vieță
singuratică, se numescu une-ori pusnici, adecă trăitori în pustie,
și alte-orî postnici, trăitori în ajunare.
8) Vorbă slavonă de la verbul noca/țiiTt=a pune, a aședa. De
unde nocajța=aședare; adecă locul, unde se aședaii călugării, venindu în munți.
4) Vorba colibă este slavonă și însămneză o tendă de frunzării
5) Vorba praznicn este slavonă. Ea vine de la adiectivul npaaiibifi=vidu, deșerta, timpu libera de ocupațiuni.
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pusnicii să se impărtășiasce, ca să scape de greutatea că
lătoriei. Inse, ne avându mijloce, a pune în lucrare pentru
acea mică bisericuță, era la nedomirire. Iar unu vătavu de
tălchari, ce era cu tovarîșii lui, chaîducind printr’acei munți,
numele Nicolae G-rozea, născutil în satul Brebul, fiind plaîașu
de plaiu, ș’au luatu cariera acesta de tălcharie; și mergându
pe la acei sichastrii x), de la care s’au informații de do
rința, a clădi o mică biserică într’acea pustie și nevoia lipsei
de ajutorii, la care el lî-au datti ajutorii prin bani, să în
cepe lucrarea. Și cu bine-cuvântarea starițului lor, Lespedenul, s’au începutîi și luândîi săvârșirea acea biserică de
lemnîi, rădicată în numele s-lui ierarchîi Nicolae, și vre o
câte-va kiliore mici, lângă dînsa, în lăuntrul gradinei, în
polele muntelui, numitu Furnica, de-asupra, unde este astă-dî
monăstirea Sinaea. Din acelîi materialii de la biserică am
apucatîi și eîi la locuiri acela, din care și o petră cu in
scripție pe dînsa, s’au întrebuințate a se pune la Biserica
din nou făcută la 1841. Acestu skițu, numitu s-tul Nicolae,
se dovedesce a fi clăditu mai înainte cu 30 de ani, de cât
monăstirea Sinaea *23
*). Luând săvârșire micul skitu, ronduindu-le și unu preutu schimnicii 8), pentru săvârșirea s-tei
liturgii, care sta nelipsitu longă Biserică în postu și în ru
găciune, iar sichastrii prin pustie nevoindu-se, fie-care de
osebi în a sa colibă, îndeplinindu-și datoriile cătră milosti
vul D-deu, Sâmbăta se adunau cu toții, și săvârșind privighere de totă noptea, Dumineca după săvârșirea s-tei liturgii

0 Vorba sichastrii vine de la grecescul
= trăitorii în
linișce, eremitu.
2) Dupre afirmările tradițiunei ar urma, că Biserica S-lui Nicolau
de dâ-supra Sinaei s’ar fi clăditu cam pre la 1660; documentele
însă, probâză, că acestă Biserică a esistatu cu multii naintea
acestei date.
3) In Biserica ortodocsă schima este trâpta cea mai superioră
în călugărie, Iar schimnicii este purtătorul schimei. Despre trep
tele monachale ortodocse mai jos.

15

împărtășindu-se cu s-tele taine, tot-o-dată luându și cele
pentru clirană, posmagii pe șese dile și blagoslovenie de la
ducliovnicul, îngrijitorul Bisericei, se porniau la pustie, ră
mânând preotul cu altă călugărașă, pentru serviciul Bisericei.
larâ bătrînulu îngrijitorii avea obiceiă, în privigherele sele
de miedul nopței, de se pogora din skită pe culmea deluluî,
printr’o strimtă cărărue, unde adi supt acelă malu este ziditâ Sinaea și multe rugăciuni săvârșia la acelă locu. Iară
la August în 15 dile, la Adomirea Maiceî Domnului, urmândă
obiceiul său de privighere și după mal multe rugăciuni să
vârșite în locală acela, în miedulă nopței, șix obosită fiindă,
s’aă pusă jos și s’aă răpită într’ună somnii subțire. Tot-odată se pomenesce într’o armonie de cântare, și în desceptarea sa privesce jos, în locul, unde este Biserica Sinaea,
în care locu au fostă o mică poeniță, plină de rugi și co
păcei căduți și vede o lumină mare, doă cete de tineri. îmbrăcați în chaîne albe, cu luminări aprinse în mâni, una
în drepta și alta în stânga, strălucind ca radele sorelui, și
avându în cântarea armoniei troparul și condacul Adormire!.
Și privindă elă înspăimântați! acea dulce cântare, pene au
luată săvârșire troparele, s’aă lipsită acea lumină, rămânând
întunerecul nopței. Așa bătrînul preoții, dimineța svârșindu
s-ta liturgie după obiceiu, au arătatîî acea vedenie și la cei
l’alți pusnici, adunați la slujbă din pustie și toți cu unu
glasîî au clisă,
că esteb de la D-deă acea arătatăa vedenie si
°
nu trebue tăcută. Așa bătrînul vădătoră, mergând la starițul
skitului Lespedelor, i-a arătată vedenia și s’aîî încredințați!,
că dumnedeescă este, și după acesta i s’aîî înlesniți! bătrî
nul ui călătoria, a merge la București, ca să facă cunoscută
la s-ta Mitropolie pentru vedenia arătată 3). Și înfățișindu-se
0 Aici adunătorul tradițiunel își manifesteză părerea de reu, că
n’a cercetata de la bătrînii, menționați mai sus, despre anul, când
s’a petrecuta daca preatalai la Metropolie, precam și namele
Metropolitalai de atanci. Judecând dupre data zidire! mănăstire!
Sinaei paternii să stabilimu, că acesta acta s*a petrecută între
ani 1680 și 1690, iar Metropolitu la acestă dată era Teodosie.
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bătrînul pusnică înaintea Mitropolitului, i-au spusă arătata
vedenie, la care I-ati disă, că acestă vedenie, de va fi adeverii
cum îmi spui, p6te să fie o provedință dumnedeescă; căci
astă-di trei dile, de când ună boeru alu Rumâniei au venită
la mine, arătându-’mi, că este multa doritoria, a face una
sfânta lăcașă de călugări pusnicl, în pământul și între munții
Rumâniei, numita Sinaea, dupre numele Sinaei de la s-tele
locuri, aflătore în muntele Horiv.
Și poruncind a ședea bătrînul în Mitropolie, pene va însciința pă aceia boeră, la care trămițend, a poftită pă
Dumnelui Michal Spătarul Cantacuzin, și venind la Prea
osfinția Sa, I-aă înfățișată pă bătrînul călugeră, spuindu-I si
vedenia, de dînsul vădută între munții Carpaților al Rumâ
niei, pe apa Prachovei, supt muntele Buceciu. Și audind
boerul Michal, mult s’aă bucurată și tot-o-dată aă chotărîtu
să meigă împreună cu bătrînul sichastru, să vadă posiția
locului, arătată prin vedenie. Și fără întârziere, pornind din
București cu poștia pănă la micul orașelă Câmpina, de unde
s’aă înlesnită călătoria, călări pă cai, însoțindu-lă și vataful
de aici al plaiului. Și pornindu-se prin strîmtorile munților
numite Orății ') aă venită pănă la fața locului, împreună
cu bătrînul călugără, și arătându-I posiția, unde vedenia i
s’aă arătată, în acea poeniță, și micul șeță, aflată încurcată
cu copaci, căduți, împrejurați cu arbori, brad! forte frumoși
și ună aeră, plină de ună mirosă nespusă. Aici în partea
despre Medă-nopte se află ună părîu limpede, curgendă despre
Apusul sorelui cu ună sunetu veselitoră din munții Buceciul
și numită Peleșu; altă pârîu, avendă curgerea despre Ră
sărită, din munții Gîrbova, numită valea rîurată, șefi valea
’) Vorbă vekie românâscă, derivată din opo? — munte, limită
chotaru. Și în adevăru, că locul numită și până astă-di orătii de
cătră locuitorii Prahovei, este locu montosu și tot-o-dată limita
munților Prahovei despre câmpu.
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rea,, avendă cursul amândoe față în față și lovindu-se în
capete în matca Prachovei, ce-și are cursul despre Medănopte, trăgendu-se prin capetele acestor păraie asupra Amedului de di, și astă-feliă pogorîndu-se în Rumânia, seă Valachia. In acestă posiție plimbându-se boearul Michal Spătarul
Cantacuzin și observându posiția locului și curgerea acelor
frumose pâraie, ce formau minunata cruce, precum și îm
prejurarea munților, a delurilor și a pădurilor de brădetă,
împodobindă pustia cea mare, ce se vedea în acești munți
mail, forte mult i-aă plăcută, în cât l’aă adusă într’ună
simții umiliciosă sufletescă. Și venindă în acea mică poeniță,
în locul, unde vedenia s’aă arătatii, s’aă pusă în genunki,
rugându-se Milostivului D-deă, ca să-i ajute a îndeplini
făgăduia, ce au depușii înaintea lui, aflându-se el în muntele
Sinaei celei mari, unde s’aă dată de D-deă Savaot legi
omenire! prin Moisi proorocul.
Deci gândindu-se el, cum ar putea să-și împliniască dorința,
căci greutate mare se prevedea pentru transportul salacholiloi cu căințele și cu productele cele ale chranei, de pe la
sate, ne fiind drumuri pene la locul acela între munți; iar
la a lui pregândire vătavul de plaiă, ce era în presents cu
dînsul, î-au făgăduită, că el îi va fi în ajutoră, îndatorindă
satele dă prin munți, care sântă în apropiere si cunoscă
posiția munțiloră și potă a veni la locul acesta. Iar cât
pentru materială de zidărie se găsesce cu apropiere în fata
locului. Deci la lucrarea zidăriei mănăstire! aă întrebuințată
lucrători cu mânele și cu căruțele Se prin satele Teșila si
Trestienii din apa Doftana și din Comarnică, până aă luată
săvârșire; iar cât pentru meșteri i-aă adusă de la București,
unde își avea în lucrare boearul Michal Spătarul spitalul
Colța, care tot de Dumnelui s’aă făcută și s’aă îndestrată
cu moșii, cum astă-di se vede. Ună faptă bună în Rumânia,
- plăcută lui D-deă și de laudă omenilor în lumea acesta.
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EPOCA SPĂTARULUI MIOHAI CANTACUZIN.

Cu finele secuiului alti XVII-lea, și anume cu
anulfi 1695, monăstirea Sinaea intră în epocha ei
istorică. De la acestă dată se pote avea o istorie
complectă a monăstirei Sinaea. De aici putemti
cunosce tote condițiunile de esistență ale acestui
stabilimentu religioșii românescu. Fiindti însS că mo
năstirea Sinaea este organisată dupre disposițiunile
speciale ale fundatorului, cuprinse în Așezământul
lui, de aceia credemti necesarii, ca în acestă espunere istorică să punemii kiar de la începută actul
de fundațiune, de unde se va vedea mai de aprope
disposițiunile fundatorului pentru sânta mănăstire
Sinaea 1).
*) Aici este locul, ca să comuniCămu prea onor, noștri lectori,
că de pre Aședementul Spt. M. Cantacuzin nu mai esistii, de cât
nisce copii, si că copia cea mal veke se păstreză în archiva Efo
riei spitalelor civile din București. însuși Spt. Cantacuzin a avuții
prevederea, do a forma mai multe copii de pre actul de fundațiune.
Copia din Eforia Spitalelor se datoresce prevedere! acestui bărbații
de distincțiuue. Iar sorta documentelor originale, ecă cum o represintă Staritul Joasaf într’o petițiune către Loco-țiitorul de MetropoUtâ, Neofit, cam pre la 1829 seu 1830:
«Iar de la letu (anul) 17 j2 se vede unu chnsovu la skitu al rfeposatului întru fericire, Grigorie Ghica voevodii, cuprindend, că au
nînniQip Tirolois Sacâzlâu și
luatu acestu
mersu unu jjionibie
5 silnicesce aii
.......................
skitu în stăpânirea sa și au mancatu veniturile, Șl au prăpădită
tote lucrurile skitului. Și înțelegendii Domnul de atunci urinările
lui nici într’unu kipu n’au pututri suferi fapte, ca acelea, și cu
’• nânie l’âu lipsitu de la acestu skitii. Dar penă' ase depărta
de acolo pe lângă alte fapte, ce au mai făcutu, au luatu și chrisovele si scrisorile skitului, mai vertos Aședementul monăstirei,
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IZNODU NESKIMBATU

după cartea răposatului Michal Spătarul Cantacuzino.
Marele și prea înaltul D-deu, Celu în Troița slăvită, celu făr
de începută și necuprinsă, celu minunată întru lucruri și înfri
coșată înti u putere, isvorul darurilor celă ne încetată, adânci
mea iubireî de omeni cea nedeșertată, comora bunătăților
cea ne furată, de la care totă darea cea bună și totă darul
desăvârșită, pogoră, Domnul Domnilor, prin carele împerățescă
împărații și Domnii stăpânescă pământul, celă ce însuși este
bunătatea, și însuși înțelepciunea și însuși puterea. Cu asa
nemărginită iubire de omeni, în multe kipuri milostivindu-se și întru milă cercetândă mântuirea nemului omenescă,
și multe și nenumărate mijloce ne-aă arătată și noî spre
lucrarea faptelor celor bune și mântuitore de sufletă, și pre
toți îi îndemnă și făgăduesce mântuință celor, ce vor vrea
să o moșcenîască pre dânsa. Și multă și mare cinste aă
aflată tote faptele cele bune lângă cerescul D-deă și stăpână.
Că pre lucrătorii lor, adecă ai faptelor celor bune îi priimesce
cu dînsul și Ie făgăduesce lor răsplătire vecinică; iar osebit
mai înaltă și mai pre sus este milostenia, că multe-i suntă

și nimeni nu sciea, în focă le-au băgată, că nu s’aă putută a se
afla. Dar părinții călugărașî, încă până a nu se lipsi acestă Episcopă,
cunoscendu-i faptele cele râie, aă fostă scosă ună izvodă neskimbată, după cartea și Aședămentul skituluî, ce aă făcută Spătarul
Michaî Cantacuzino, ctitorul, și celă din urmă după numitul Epis
copă, orânduită stariță, kir Nifon, aă dată atuncea la Măria sa
Grigorie vodă Ghica izvodul, ce l’aă găsită scosă dă părinții călu
gărași după celă adevărată testamentă, și încredințându-se pă acelă
izvodă, ce l’aă arătată acelă Nifon stariță, și luândă pliroforie (informațiune), că ctitorul acestui skită aă făcută doă Testamenturi,
unul l’aă lăsată la skitul Sinaea și altul la Epitropul de la mă
năstirea Colții; și pafavalisândă (comparândă) acestă izvodă cu celă
de la Epitropul Colții, l’aă găsită în tocmai.» Docum. mănăstire!
Sinaea No. 17.
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darurile, prea puternică ’i este puterea, și mari 'I suntu sevârșirile, dupre cum în scripturile cele sânte, și dumnedeesci,
între cuvintele și prorociile ale cuvântătorilor de D-deă pro
roci, și întru învățăturile cele date de D-deu prin purtătorii
de Duchul sântă Apostoli, și întru dumnedeescile cărți ale
purtătorilor de D-deu părinți se vestesce. Pentru că milostenia
acesta au rugată pre a totu țiitorul D-deu, și l’aă îndemnată
cu pornire, spre milostivire pentru noi cei căduți pentru ne
ascultare. Ci dară, de vreme ce milostivirea resbate tăria
ceriurilor. și răsbesce de ajunge tocma la tronul mărire!
lui D-deu. Milostenia, cu care se hrănescă lipsiți! și streinii,
care însăși aceia se face povață celor, ce o lucreză, și duce
tocmai la certuri înaintea lui D-deu. Milostenia deslegă legă
turile păcatelor și gonesce întunerecul, stinge matca focului
și învrednicesce pre cei, ce o făcu pre densa de se asemănă
cu D-deu, pentru că dice Christos, faceți-vă asemenea părintelui
vostru celui cerescu. Dupre cum acesta o elice celă cu gura de
aură St. Ion la cuvântul, ce face pentru milostenie și iarăși
la acestașu cuvântă al milosteniei dice St. Ion Zlataustă la
itică, că dice D-deu, că pociă și fără de milostenie să te
încununezu, ci dar voiu să’ți fiu datoră, ca să dobândesc! și
mai mare plată, și cu îndrăsnire să fie încununarea ta, că
tindă mâna mea și ’mi este dragă să îeă chrană de la tine
și nu ’mi este rușine a dice: că am fostă flămândă și m’ați
chrănitu, seu setosu și m ați adăpată, seă bolnavă și streină și
m’ați căutată, ci ’mi pare bine pentru aceste bunătăți, ca să
fiți și voi moșteni împăiăției ceriurilor. Acestă felă de daruri
și atâta de mare putere are milostenia și iubirea de streini.
Cum nu și mai mult trebue a fi cinstită; pentru că în legea
cea scrisă de D-deu, poiunca de a doa și asemenea cel
întâi și mare, care dice: «Să iubescî pre de apropele teu, ca
însuți pre tine,» și acesta poiuncă prin milostenie se sevârșiașce, și întiu dînsa se aiată, precum și proroculă Isaia,
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dice: pe nemernicii cei făr de case priimeșce-i în casa ta.
(Acestea dar și altele asemenea. D-deu, ca unu iubitorii de
omeni, prin sântele scripturi arătându-ne:) Si eu robul lui
D'deu celît mai micit Michai Spătarul Cantacuzin, amu luatu
pre D-deu întru ajutoră si din totă virtutea si din totă inima,
si cit totă sufletul, și cât ne-aă fostă putința nevoindu-me, nu
din ceva al meu, ci din cele, ce m’aă miluită iar prea bunul
D-^eă și stăpânit: Am zidită din temelie bsi am înălțată
unu
b
skitișor, numindu-se Sinăea, după asemănarea Sinaei cei mari,
întru slava și lauda lui D-deă, și întru cinstea Adormirei
Stăpânei nostre Maicii Sfinției Sale, pe apa Prachovei la pustie
supt muntele Buceciulut. Unde mai înaintea zidire! aceștia
se afla sichastri acolo, la pustia acesta, și ne putendu trăi
de tâlchari, de vreme ce pe acele vremi locașurile tâlcharilor
mai osebit din alte locuri acolo le era. A fi zidirea acesta
sichastrilor acelora și altora după dînșii umbrire și Umană
de odichnă și de adăpostire, ca să se jertfiască Mielușelul
lui D-deu celu curată, acolo la acelu locu, unde fusese cuibul
și lăcașul tâlcharilor mai nainte, și spre mai adevărată pază
a sichastrilor acelora, ce pururea iubescă pustiea. Am făcutu
și kiliore cu zidiă împrejură, pentru a lor odichnă și pază.
Avendă acestu obiceiu ei între dînșii de obște, unii a lăcui
pe n păduri, în pustie afară, alții în monăstidră, spre paza
și poslușania skitului. Ca acei după ’n păduri să vie să ’și ea
chrana lor din locașul acestă dumnedeescu, ce s’au făcutu,
ronduindu-se și obiceiul monăstiorei aceștia sihastresce. Peste
totă anul a nu mânca dulce, avendă deslegare numai la praz
nicele cele împărătesei, și ale sfinților celor mări și Sâm
betele, și Duminicele, iar cei de Idcuescu în pustie, în vieța
lor simtă tot în postu. Și când se va întâmpla a muri starițul, care va fi, altul din streini să nu se puie, făr de cât
din obște, din cei din mdnăstioră, pre care ’1 va arăta D-deu,
ca să’l afle sorțul, de a fi vrednică, și acesta a se păzi tot
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așa, s’afi făcutu și blestemfi, după, cum arată chrisovul prea
fericitului Papei și patriarch^ al Alicsandriei, Kir Samuil și
al prea fericitului patriarchs al Ierusalimului, Kir Chrisant.
Și când va fi acestă întâmplare a morței, ca să’l alegă din
cei din obștea skitului, cine să fie, să se facă șcire și Epitropului s-tei monăstiri Trisfetitelor, unde este făcutfi și spi
talul cu săraci, care și acestă sfântă monăstire și spitalul,
din dumnedeesca pronie, cu mila și cu darul sfinției sale celfi
mare iarăși noi le-amfi făcutfi. Unde dar pănă nu se va face
șcire la disa și numita s-ta monăstire, acesta de sus a nostră,
să stea jos lucrul, nici de cum hotărîre, pentru a se pune
starițfi în locu-i altul, să nu se potă face. Și la luatul sămei
starițului și la ale skitului, ce vor fi, pentru ca să nu potă
alții a intra streini, am rănduitfi canonesce, și am hotărîtfi să
fie purtătorii de grijă Epitropul sfintei monăstiri Colții, să ea
sama. De vreme ce pe amendoă aceste case dumnedeesci pre
noi ne-afi învrednicitfi D-defi, de le-am făcutfi. Făcendu-se doă
catastise, unul se rămâie la skitfi iscălitfi și altul să-l aducă
la sânta monăstire Colțea, și acestă oronduelă tot-de-una
să se păzescă, și orânduela ce am făcut’o, și am oronduit’o
de la sfânta monăstire Colțea a nostră, să aibă tot-de-una
a o lua starițul, să le fie de kiverniselă, ca să se ajute la
slăbiciunile și la neputințele părinților călugărași, de vreme
ce starea skitului este sichăstreșce, fiindfi ziditfi la locu grefi
și de pustie. Dar să fie supt datorie și călugărași! cu sta
rițul dimpreună, atât cei din lăuntru din skitfi, cum și cei
dupre afară din pustie, a se ruga Domnului Christos necur
mat, pentru bună-starea blagorodnicilor Domni, și a Mitropoliților ai scaunului Terii aceștia și pentru tdtă țera acesta
și pentru ertarea păcatelor ctitorilor, atât a celor răposați
cât și celor vii, și pentru totfi nemulu și celfi de aprope și cel
de departe și pentru toți făcătorii de bine ai monăstire!,
rugându-mă și eu plecatul sluga mărielor vostre de obște
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la toți luminății Domni și pe câți va mai rondul D-deu, a fi
domnu și stăpânitoru terii aceștia. Ca pentru dragostea prea
cinstitei și slăvite! Maici! lui D-deu, întru a căruea nume se
cinstește acestu locașu dumnedeescu. Ca cu stăpânesca milă
să’l umbrescă și să’l păzescă sub domnescul acoperementu,
pentru ca să aveți și măriilor vostre vecinică pomenire și
darul Malcei lu! D-deu amin. Si acestu asezementu și acestă
orOnduelă să stea și să se păzescă neclătită în vecinică
pomenire. 1715.

Fiindti datele istorice, de care dispunemu, de mai
multe categorii; și fiindu că kiar unele date biografice
ale Spătarului Michai Cantacuzin, aii să esplice și
mai bine istoria s-tei monăstiri Sinaea, de acela noi
distribuimti materialulu, de care dispunemu, cum
urmeză: 1. Persona fundatorului. II. Construcțiunile
sântei monăstiri Sinaea. III. Patronul, seu Chramul
Bisericilor din sânta mănăstire Sinaea. IV. Organisațiunea mănăstirel Sinaea și Raporturile el cu
mănăstirea Golța. V. Indestrarea monăstirel Sinaea.
VI. Confirmările fundațiunel și al VII. Starițiî mă
năstire! Sinaea.
I.
Persona fundatorului. Familia Cantacuzinilor are
pentru Țera muntenescă importanța cea mai mare.
Priviți ca boeri ai Țerei, ei tot-de-una aii foștii în
lupte, alăturea cu partidele și Domnitorii, ce apărau
Țera. însuși tatăl Spătarului Michai, Stolnicul Con
stantin Cantacuzin, a căzutti sacrificiti sub intrigele
partidului opușii și de mâna vornicului Stroilă Leur-
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denul. fiind câ Cantacuzin tot-de-una a ținuttî cu
interesele Țerei, și a făcutii oposițiune Domnitei ului
Grigorie Ghica, care asupria lei a. Familia: Cantacuzinilor, lucrândii pentru resturnaiea din tronu a
lui Grigorie Ghica și aducerea pre tronul țerei ro
mânesc! a lui Duca voevodii, e! iarăși ati începută
a fi persecutați și de cătră acestu Domnitorii, și
nevoiți de a’și scăpa vieța prin fugă, dintre carii
Spătarul Michal și-a scăpată vieța la Brașov, când
se vede, că a făcutii cunoștință mai de aprope cu
locurile și sichastrii din munții Bucecii.
Nu mai puțin familia Cantacuzinilor are impor
tanță și pentru literatura românescă. Fiindă una din
familiile boeresci cele mai numerose și mai culte, ea
numără între membrii ei și persdne, care s’aii ocu
pații cu literatura și noi datorimu acestei familii traductiunea
în românesce a Bibliei și în parte a Evano
geliei1). Dar Serbau Cantacuzin, fratele Spătarului
Michal Cantacuzin, devenindiî Domnitorii la 1679
penă la 1689, câte pagine însărcinate nu ne presintă
el în istoria Țărei, respectiv de modul administrațiunei Țere! și mai ales de renascerea literature!
românesc!, care de la 1654, mdrtea lu! Matei Basarab,
se afla într’o stagnațiune complectă? In genere și
fără esagerațium. se pdte afirma, că familia Can
tacuzinilor în Țera Rohiânăscă, a jucatti cele mai
însărcinate roluri istorice positive.
’) Jurn. «Biserica orthodoxâ română» Anul V, No. 1 si 2, Metrop.
Teodosie.

Priviți acum specialminte in activitatea lor pentru
fundațium, Cantacuzinilor li se datores.ce esistența
mai multor mănăstiri și Biserici românesc!. Lăsândă
Mărginenii, noi facemii aici mențiune numai de
mănăstirea Cotrocenii, fundată de cătră Stolnicul
Constantin Cantacuzin, fatal Spătarului Michai, apoi
vomă cita monăstirea S-lor Trei-ierarcliî din Bucu
rești, supra-numită Golța, și monăstirea Sinaea, care
își datorescă esistența și dotațiunea lor Spătarului
Michai Cantacuzin. Dar să urmărimă aici în modu
specială firul istorică, spre a putea cunosce mai de
aprope, cum Spătarul Michai a venită la idea fundărei monăstirei Sinaea.
Spătarul Michai Cantacuzin este, cum am văzută,
fiiul Stolnicului Constantin Cantacuzin și a soției
acestuea, Elena. Constantin Cantacuzin, fiindă urmă
rită de Grigorie Ghica, și-a scăpată vieța în pădurile
de longă București, unde, după o rămânere de trei
dile, a făcută ună votă Maice! Domnului, că, scăpândă
cu vieță, are să zidescă în onorea Adormire! Maicei
Domnului o mănăstire. Lucru, ce s’a și întâmplată
ma! pre urmă, când Stolnicul Constantin a fundată
monăstirea supra-numită Cotrocenii, carea astă-țli
cu încăperile ei servesce de reședință de vară pentru
Maiestățile Lor Regele și Regina Românilor și unde,
încă de pre timpul Domnitorului Alecsandru Ioan
Cuza, s’a fundată asilul Elena Domna, aflătoră astă-șli
sub o îngrijire particulară a Maiestăței Sele, Elisabeta
Regina Românilor. împrejurarea de mai sus, cum
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vomă vedea, a fostă cliotărîtore pentru Spătarul
Michai Cantacuzin, care a fundată mănăstirea Sinaea
în amintirea scăpărei sele la Brașov de urgia lui
Duca voevod, și a pus’o, ca și părintele seă, tot
sub patronarea Adormire! Maicei Domnului. Intre
aceste însă, Spătarul Michai Cantacuzin a rămasă
orfană de părintele seă și pre la 1680 seă 1681,
când pre tronul Țerei se afla fratele seă, Șerban
Cantacuzin, a plecată la înkinăciunea s-lor locuri cu
maică sa Elena și cu soră sa Stanca, unde, după ce
a visitată Palestina, s’a dusă și pre la muntele
Sinaei și cu acestă ocasiune a luată chotărîrea, ca,
întorcendu-se în Teră, să fundeze o monăstire la
munții Bucecii, proprietate a lui, carea dupre condițiunile topografice aduce cu topografia monăstirei
Sinaea.din Orientă. Eca prin urmare ambele motive,
ce aă determinată pre Spătarul Michai Cantacuzin,
ca să numlască mănăstirea să din munții Bucecii
Sinaea și tot-o-dată să o pună sub patronarea Ador
mire! Maicei Domnului.
Partea tradițională. Despre acestă boeară, Michai Canta
cuzin Spătarul, sunt informații tot de numiți! bătrîn! călu
gări, că, fiindu în dregătoriile Țerei, aă fostă pârîtă de alț!
boeari la Sultanul Țarigradulu! ’) și după acea pâră ar fi
fostă ecsilată de Viziru la mănăstirea Sinaea cea mare, de
la muntele Horivă. Unde ședendă ună timpă, ne’ncetat s’aă
’) Țarigradă este vorbă slavonă cu sensul specială, de a representa tot-de-una Constantinupolul. Literalminte acestă vorbă însemneză orașul Țarului și este compusă din uapu=imperatoru și
rpa/iT. = orașii.
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foștii rugându-se lui D-deu și Maicei lui Christos, să-i ajute
să scape din acelu canonii sănătosu, înapoindu-se la patria
sa în Valachia, unde să zidiască și el o monăstire de pusnici, în munții Rumâniei, numindu-se Sinaea, după cum și
aceia. Se dovedesce de la înkinătorii hagii, că și acolo au
dăruitu multe od6re Bisericei, cu inscripția pe dînsele
«Michai Spătarii! Cantacuzino din Valachia» șeii Vlachia,
făcendu-se ctitorii cu aceste danii. Și cu ajutorul lui D-deu,
prin mijlocirea lui Șerban Cantacuzin, ce i-au cădutu sorta
a fi domnitorii în Valachia, scăpândîî și venindu în patria sa,
nu au datii uităreî făgăduela, ce au puști înaintea lui D-deu,
ci pă dată au și începutii lucrarea pentru spitalul Colța, în
capitala București, luândii săvârșire. Iar pe de altă parte,
căutau dă posiție plăcută prin toți munții Principatelor Ru
mâniei, asemenea să fie cu munții Sinăei de la s-tele locuri.
Și din purtarea de grijă a luî D-deu, la a lui dorință, i-au
descoperitei, arătându-i locul prin acelii bătrînu pusnicu, care
s’au înfățișați! de Mitropolitul Dumisale.

II.

Construcțiunile s-tei monăstiri Sinaea. Esistă între
părinții monăstire! Sinaea o tradițiune, că cea mai
veke construcțiune din munții Buceciî ar fi o Bise
ricuță, ce astă-țl! nu mai esistă, cu patronul s-tei
Ana. Acestă tradițiune represintă în adevăru esistența unei Bisericuțe în munții Buceciî și care a
clatu locti numire! «poteca s-tei Ana»; dar urmele
construcțiune! de la Bisericuța s-ta Ana denotă o
construcțiune posterioră și ele represintă mal mult
o casă de rugăciune a unu! ascetu, ce locuia în acelu
locu, de căt o Biserică comună a ascetiloru din
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munții Bucecii. FOră îndoială, cea mai veke con
strucțiune din munții Bucecii, în carii astă-dl se află
monăstirea Sinaea, este Biserica s-lui Nicolatt, despre
care menționeză chrisovul lui Micimea voevodu de
la 1581 T) și a căria urme dati dovedi palpabile,
că aici a foștii o Biserică de petră destul de spațiosă
și capabilă, de a încăpea pre toți părinții sichastri,
carii se nevoiau în aceste locuri. Din estractul do
cumentului citatii se vede, că la anul 1581 acâstă
Biserică represintă o monăstire complectă cu părinți,
pre carii Micimea îi dăruesce cu doe vaduri de
moră. Bre longă aceste, însuși terenul cu întinderea
și urmele, ce mai păstreză, denotă că aici au foștii
locuinți omenesc!, capabile de a adăposti câte-va
țlecimi de omeni. Ne avendu alte date în privința
Bisericei, ce a preesistatii s-tei monăstiri Sinaea,
noi ne limitămu a nota aici, că acestă construcțiune
se afla tot pre muntele Furnica, pre care se află
monăstirea Sinaea, mai în vârful muntelui, spre
Apusti și că atât data precisă a construcțiune!, cât
și a ruinărei ei trebue să ni remânS necunoscută,
din causa lipsei citatelor positive. Noi presupunemu,
că acestă construcțiune este ruinată și kiar pre
timpul Spătarului Michal Cantacuzin, caie în actele,
râmase de la dînsul, nu face nici o mențiune, deși
în tdte cestiunile Spătarul Michal ni se presintă
destul de specificii. Deși, cum am $istî, documentele
') Doc. mon. Sinaea No. 18.
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nu autoriză pre nimine ase pronunța asupra epocei
de construcțiune și de ruinare a acestei Biserici,
cu fote aceste părinții monăstirei Sinaea, punendu
o cruce monumentală pre locul altarului acestei Bi
serici, se esprimă la 1858 asupra ruinărei acestei
Biserici în următorul modu: «Pentru vecinica po
menire s’au înălțatti acum acestă sfântă cruce, în
locul sfintei și dumneșleesceî Biserici, cu chramul
sfântului Nicolau, ce s’ati. ruinatu în resmirița anului
1788, iar la 1858 Septemvrie 1, Luni, ș’au sfințitti ;
iar acum ca să nu remâie în viitorii necunoscută
acestă sfântă locașă, s’aă înălțată aici acestă sfântă
monumentă de smeritul Victorii scliimonachă din mă
năstirea Sinaea 1).
Construcțiunile, datorite Spătarului Micliai Cantacuzin, suntu acele, care se află și penă astă-țli
împrejmuite de zidiri și care se numeseti cetate.
Ele se compunu dintr’o Biserică, situată în mijlocul
curței și din kilii, care represintă cu spațiul, ce-lu
*) Acestu monumentii, relativ la ruinarea Bisericei s-luî Nicolau,
dateză, cum vedemu. de la 1858 și el se bazeză pre vre o tradițiune,
care este nefundată. Pre lângă aceste, acestă cruce monumentală,
lungă de 1 7a metru și lată de unu metru, Hindu făcută la 1858
de către unii necunoscutii, ea mai pre urmă a fostu adausă în
inscripțiunea ei de cătrb schimonachul Victorii. Partea adausă
noi o dămii cu litere cursive, și ea se vede, că este adausă: mai
întâi din conținutii, care represintă o repetițiune acelor dise mai
sus; al doilea, din caracterul literelor sculptate, care iarăși denotă
posteritatea; și înfine din particularitatea gramaticală, că aucseliarul verbului a avea se dă în partea ântăia cu aii (au înăltatu,
au sfințitu), iar în a doua cu a (a înăltatu).
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ocupă, unu patru-laterti, iar cu pereții din fundul
caselor formeză zidiul, ce încunjură mOnăstirea. Tdtă
construcțiunea este numai de petră, iar cu forma ei
generală architectonică represintă în miniatură pre
mOnăstirea Sinaea din Orienta. Seti, dupre cum se
esprimă Spătarul Michal prin Așețlementul seu :
«am zidita și am înălțatei unii skitișoru, numindu-se Sinaea, după asemenarea Sinaei cei mari.»
Și mai jos : «am făcută și kiliore cu zidiil împrejur,
pentru a lor (sichastrilor) odichnă și pază, avendii
acesta obiceiu ei între dinșii de obște, unii a Idcui
prin păduri, în pustie afară, iar alții în monăstire,
spre paza și poslușania skitului.»
MOnăstirea ndstră Sinaea este dispusă astu-felii,
în cât cele patru zidiuri ale ei, care o încunjură,
suntu situate pre cele patru puncturi cardinale ale
orizontului, avendu la mijlocul liniei despre Răsărita
clopotnița, carea este cu puțin mai rădicată, de cât
zidiurile kiliilor. In fine, spațiul, în mijlocul căruia
se află Biserica, are o lungime de .40 și o lățime
de 30 metri.
Architectura kiliilor este din cele mai simple, fOră
de a putea $ice, că ea represintă cutare, seu cutare
stila architectonică. însăși Biserica cu zidiurile ei
pare a representa mai mult stilul romanicii în for
mele lui cele mai simple, iar ornamentele, compuse
din nisce coldne simple, represintă mai mult o pri
vațiune de stila architectonică. Iar cupolele Bisericei,
care simtă construite din lemnu, parii a representa
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stilul bizantinii în starea lui cea mai degradată.
In genere, s-ta monăstire Sinaea, construită de către
Spătarul Michai Cantacuzin, nu represintă în partea
ei architectonică arta ; ea este de o simplitate co
mună.
In privința picturilor Bisericei, construite de cătră
Spătarul Michai, suntti de observații do6 stiluri pic
turale. Fiindii făcută totă pictura acestei Biserici în
fresco, ea represintă pictura secuiului al XVII-lea
și pre cea a secuiului al XVIII-lea. Kenarele de
de-asupra ferestrelor din pridvoru x) care acum
sunttt astupate prin ziditi, represintă stilului picturei românesc! din secuiul al XVII-lea, unde se
disting® caracterele stilului bizantinii nereformatti
și influința stilului picture! veki slavice, dupre care
martirii ținti tot-de-unaîn mâni cruci cu opt cornurî*2).
Acesta combinațiune de doe stiluri se observă mai
la tote picturile Bisericilor românescl din Secuiul
al XVII-lea, și ea este una din probele cele mai
convingătore, că orașele românescl în cultura lorti
seculară ati foștii sub influința Bizanțiului prin mij
locul creștinismului și sub influința slavismului prin
mijlocul arților și al literature!. De altă parte, în
’) Vorbă slavonă, compusă din npejțT = nainte și p.Bop'L — ușă.
In totul aceia, ce este naintea ușei, intrarea.
2) Acestu genii de pictură se observă prin cele mai multe Bi
serici românescl din secuiul al XVII-lea. Intre altele vomu cita
aici paraclisul (capela) din s-ta Metropolie a Ungro-Vlachieî, unde
o parte din picturile acestei Biserici suntii de același genii, și
apropo contimpurane cu cele de la Sinaea.
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picturele Bisericei veki ale Sinaei se distinge stilul
curat bizantinii nereformatu, unde sânții simții representați prin nisce forme omenesc! multi! mai
trase, de cât ale omului naturalii. Aceste picturi,
care umplu tdtă Biserica cu pridvorul, dăteză de la
starițul Isidor și din anul 1795.
Frontespiciul și ușorii Bisericei celei veki, sculptate
in pătră venătă din munții Sinaei, represintă figura
lui Moisi cu tablele legei la drepta și a lui Aaron
cu toiagulii înver^itu la stânga. Sub lespedea, ce
desparte pre acești doi profeți, și pre carea stâ
inscripțiunea, klar de asupra ușei Bisericei, este
sculptați! vulturul cu doă capete, emblema Bizanțiului, care denotă, că și architectul din timpul Spă
tarului Michai Cantacuzin era grecii de origine și
dominații de ideea panelenismului cu centrum în
Bizanțiu și cu periferia dincolo de limitele vekiului imperii! romanii. Bre ușorii ușii între nisce
flori, care represintă sculptura ordinară tot a se
colului al XVII-lea, se vădii la drepta și la stingă
câte unu ângerii și sub aceștia câte o figură de
omti ’). Tdte aceste cu grosietatea liniilor și a
florilor trădeză unii producții sculpturalii din epocha
Spătarului Michai și -încă esecutatu de unu artiștii,
care se vede a nu se fi bucurați! de unii geniu. Pre
frontespiciul acestui monumentu lapidarii, pie o
„ ’) Atât figurile îngerilor, cât și ale omenilor de pre ușorii ușei
suntu atacate de o mână impiă? Tradițiunea spune, că și aceste
stricăciuni suntii făcute de cătră armatele turce, care aifocupatu
nionăstirea pre timpul resbelului de la 1788.
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lespede de petră, aședată între profeții Moisi și
Aaron, egumenul Damascen a pusu de s’a săpatu
inscripțiunea următore: «Zugrăvitu-s’au acestă sfântă
Biserică în filele prea luminatului Domnii Ico. Alecsandru Constantin Moruz voevodii, ftindti Mitropolitti
Prea o sfințitul Dositei și s’ati săvărșitu prin tătă
ostenela și keltuela părintelui egumenii Damaskin,
anul 1.795 Septemvrie 16.»
Tot între construcțiunile veki și anume în rondul
kiliilor despre Me^ă-nopte este unu paraclisu1), operă
în privința architecture] și a sculpture! tot a timpuri
lor Spătarului Michaî Cantacuzin. In privința archi
tecture] și a sculpture! ne avendti nimicii de notatti
față cu paraclisul, fiindti situații în rondul kiliilor
și prin urmare privatii, de ori-ce artă, noi vomii
observa aici numai pictura acestei capele, care dateză de la 1792, și anume din timpul starițulu!
Isidor 2). Aici este de notatii, că se observă același
genii de pictură bizantină, care se vede și în Bise
rica cea veke. Tot stilul picture! bizantine nerefor
mate se observă pre păreți! paraclisului și pare klar
a fi esecutate picturile tot de artistul, care la 1796
a esecutatii și picturile Biserice! celei vekl. In genere,
paraclisul, ca și Biserica veke. este în privința architectonică opera Spătarului Michaî Cantacuzin cu
ij Vorba paraclisu este grecă și vine de la verbulu ^av.a\ui=z
rogu; în totul casă de rugăciune, capelă. De aceia paraclisele se
construiau pre lângă, seu în corpul caselor de locuință.
3) Conform inscripțiunei murale din paraclisu.
■1

8-1

starițul Nicodim, contimpuranul seu, primindii o
reparațiune la anul 1792 sub stăriția lui Isidor.
Sft obser vămii în fine și partea monăstirei despre
Răsăritti, adecă al doile patru-laterii, ce se formeză
spre Apusii din zidul cetăței, spre Me^ă-^i și Mețlănopte din doe ronduri de kilii, construite de către
stariții loasaf și Paisie; iar spre Răsăritii, în fața
rîului Prachova, dintr’unu locui deskisu *). Drepții
in mijlocul acestui patru-laterii Se află construită
Biserica, pre carea noi o numimu cea mare a mo
năstirei Sinaea, și carea se datoresce inițiativei starițului loasaf, terminată fiind de către starițul Paisie
la anul 1846. Acesta Biserică, privită în architecture
ei, este de stilu mai mult romanicii. Lumina ce abundeză în Biserică, liniile drepte, de care s’a servitu
architectul la facerea planului, și cele patru colone
simple, de care simții susținute bolțile Bisericei, tdte
aceste ni impunu, să stabilimu, că, pre o temelie
în forma crucei, s’a edificați! o Biserică de unii stilu
romanicii, cu sînuri la drepta și la stânga Bisericei.
Scupturi fiind forte puține și în Biserica cea mare,
noi vomti studia aici pictura acestei Biserici, carea
merită totă atențiunea ndstră. G-enul picturilor din
Biserica cea mare a monăstirei Sinaea este semenii
cu aceltî, ce se observă prin mai multe Biserici ro
mânesc], zugrăvite pe la finele jumătăței întâia a
secuiului al XIX-lea, între care vomit cita și Biserica
’) Partea despre Prachova deskisă s’a înkisti mai' pre urmă printr’o
terață de lemnu.
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de la monăstireâ Agapia, dip districtul Nemțului.
Genul picturilor acestor doe Biserici este același, cu
mici devieri de la regulele arței în monăstireâ Sinaea.
Și dupre opiniunea nostră D. Grigorescu, la mănăs
tirea Agapia și D. Cătulescu la monăstireâ Sinaea,
aă combinații forte nemerit stilul picturilor bizantine
cu celu renăscută ală Occidentului; și cu modul
acesta se pote elice, că în resultată s’a avutu unu
stilti de pictură proprie românescă. Și în adevSră,
Observându-se în modă specialii picturile din Bise
rica cea mare a mănăstire! Sinaea, se distinge o
umplere a formelor umane, care în pictura bizan
tină ni se presintă prea trase, și de altă parte nu
se vede acea abundență de forme umane, ce caracterizază pictura occidentală renăscută. In genere,
D. Cătulescu, pictorul Bisericei celei mari din mOnăstirea Sinaea, cu școala din care face parte și
Domnia sa, caută în picturile, eșite din penelul seu,
ca să redea formele corporale ale Românului, care
de ordinar este proporțională, atât în privința sta
ture!, cât și a musculature].
Eca și inscripțiunea, pre care starițulă Paisie a.
pusă de s’a gravată pre o lespede de petră, aședată în frontespiciul Bisericei, de-asupra ușei Bise
ricei la intrare: «La cursul anilor de la Mântuitorul
nostru Christos, 1695, s’atî zidită sfânta mănăstire
Sinaea de fericitul întru pomenire ctitoră, Michai
Cantacuzino, marele Spătaru, intru cinstea Ador
mire! Prea Sfintei de D-deă NăscStdrei, Iar la letul
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1843 s’ati mai adăugații acesta sfântă Biserică, în
șlilele Prea luminatului nostru Domnii G-eorgie Dimitrie Bibescu voevodti, cu blagoslovenia Prea o
sfințitului Archiepiscopti și Mitropolitti al ȚSrei, D.
D. Neofit, cu keltuela casei din afierosirile h fericiților ctitori 2) în numele Prea Sfintei Treimi și în
cinstea Adormire! Prea sfintei Născbtorei de D-șleti,
s’ati începutti zidirea acestei Biserici de roșu, în
stăriția Prea Cuviosului loasaf Archimandritul, întru
care anti ati și reposatti în Domnul, și s’ati deseverșitu prin stăruința, osîrdia și ostenela Prea Cuvioșiei sele părintelui Paisie, Archimandritul acestui
sfanții Ibcaști și tote poddbele 3) pre din lăuntru și
afară cu kiliile împrejur, cum se vSdti, anul 1846
August 15.»
In genere, s-ta mănăstire Sinaea în privința construcțiunilor este compusă din doe patru-latere, situate
unul lângă altul, din care celu întâiu are o Biserică
și unu paraclisu cu kiliile respective, și care se numesce cetate, iar al doilea posedă o Biserică cu doc
ronduri de case.
Partea tradițională. Puindu in lucrare și pentru mănăstirea
Sinaea, în locuiți, ce i s’au arătată în Rumania supt muntele Buceciul, și luându săvârșire o mică Biserică de zidiă, rădicată în
cinstea MaicelDomnului, dupre cumadlse vede, împrejurând’o
*) Vorbă grecă do la verbul â<ptep6vu>==chărăzescii, dăruescu.
a) Vorbă tot grecă de la verbul xu£<»=constriiescu; Iar »vflT«>p=
proprietarii și fundatorii.
*) Vorbă slavonă de la non<»6a=usanță, asemănare; iar în românesce cu accepțiunea de frumuseță.

cu zidiuri în patru colțuri, care figureză o mică cetățue, iar prin
lăuntru împrejurată cu mici kiliore pentru călugări. înăl
țimea zidăriei cetățuei pe din afară, la vedere atuncea în
fățișa, ca de cinci stănjinî, și clopotnița de zidiri, înălțată
în dreptul altarului Bisericei despre Răsărită. Temelia clo
potniței din pământii pene în linia zidiului cetățuei, cu gro>
simea începută, ca de trei stănjinî, iară din acea linie la
înălțime rădicată zidăria, ca de patru stănjinî. unde asupra
clopotelor era odae cu ferestre strimte, ca de fortăreță, iar
pe din afară cu doă galerii de lemnu, în care vara stăruia
arnăuții, ce se trămitea de la stăpânire, pentru apărarea
mănăstirel de tâlchăriî, străjuindu, ca nu fără veste să între
în lăuntru și să se înkide acolo. Iar pe supt acestă clo
potniță era unu gangu cu boltă de zidiu, prin care era porta
monăstireî, care portă era cu stâlpi de petră cioplită, înăl
țimea, ca de doă-spre-dece palme domnesc!, iar largul ca de
șese palme, cât putea omul merge cu calul împovoratu în
lăuntru. Și porta de lemnu tufan (stejarii) cu grosimea de
doe palme domnesc!, care se ținea noptea și dioa înkisă,
și o portiță mică în porta cea mare, avendîî portarii stărui
torii cu kilia supt acestă clopotniță. Clopotnița pe timpul
facerel Bisericei cele mari, afară de cetățue, din lipsa de
buna kibzuire a architectuluî, trămisii din partea Epitropieî
Colța, cu părerea de rău a călugărilor^, s’aii dărîmatîî pănă
în linia zidăriei cetățuei, supt cuventii, că în urmă se va
face alta din noii, în porta curței de afară despre drumul
Brașovului.
Și cu ajutorul lui D-deii, luându săvârșire s-tul lăcașu, zi
ditii din nou, numitu Sinaea, și pe la anul 1690 începându-se
a se trage călugării într’acestă mănăstire din skitul de sus,
s-tul Nicolae și de prin alte mănăstiri, dorindti a fi sichastri
prin păduri și supt îngrijire de chrana vieței din acestă mă
năstire. La care făcendu ctitorul și destre pe lăngă ceia, ce

li se da de la monăstirea Colța, dupre cum în Aședemântul
ctitoricescu se prevede, întăiu doe sfericele de moșie și a
nume Trestienii și muntele Negrașu, în apa Doftana și una
la câmpii pe apa Călmățuiu, numită Batogu, parte de a
valma cu unu boearu Niculescu.

III.

Patronii seu 0hramurile1) Bisericilor din monăstirea
Sinaea. Forte de timpuriii creștinii s’ati deprinșii, a
construi templurile lor pre mormenturile martirilor
și tot-o-dată a pune aceste templuri sub patronarea
lor. Mai pre urmă, când în Biserica creștină diferite
persone aii inceputti a escela în vieța morală și în
lupta contra eresiilor, și aceste persone aii ajunsti
a fi stimate de către creștini, atunci templurile cre
știnilor au începutti a fi puse sub patronarea și a
unor asemene persone. In fine diversele evenimente
din vieța Mântuitorului, a Maicei Domnului, sell a
Apostolilor aii servitii, ca patroni, pentru Bisericile
creștine. Eca în resumatti suma patronilor, carii se
întâlnesc!! la Bisericile creștine, și carii au patro
natii tot din timpurile antice ale creștinismului și
persdna creștinilor, precum și diferitele lor stabili
mente religiose și de bine-facere.
Și decă, de altă parte, întdrcemti atențiunea ndstră
asupra motivelor, ce în genere determină pre creștini,
de a pune difersele lor stabilimente sub unii pa
tronii șeii altul, descoperimti, că celti întâiti motivu
) V orba acesta este slavonă și vine de la dicerea îpain>=templu. In limba românescă cu sensul de patronii al templului.

determinativii este stima personală, ce fundatorul
are pentru umilii, seu pentru celalaltti din sân ții
Bisericei creștine. Apoi vine raționamentul comunii,
dupre care creștinii găsiati o as&m&nare între pro
prietățile patronului și obiectul de protectatti. Astti
feliu, Maica Domnului se pune, ca patronă, pentru
credința nbstră, că ea este grabnică ajutătore. S-tul
Nicolati este ajutătorul omului în luptele lui cu
natura și elementele ei: de aceia și vedem ti, kiar
în București pre s-tul Nicolau patronândti cele mal
multe Biserici de pre malul gârlei —s-tul Nicolati
din Prundti, s-tul Nicolati din Tabaci etc. Sântulti
Georgie este patronul Moldovenilor, pentru curajul
lui de martirii. Și in fine mai citândti unu singură
esemplu, s-tul Demetriu Basarab este patronul ora
șului Bucureștii, pentru stima, ce Românii din Mun
tenia ati față cu ascetul din familia cea mai ilustră
domnitore a Basarabilor.
Astti-feliii fiindti vederile creștinilor, și Românii din
munții Bucecil s ati condușii de aceleși raționamente,
când el au puști Bisericile lor sub patronarea unui
sântă, seti a unui evenimentă creștinii. Chrisovul
lui Micimea de la 1581, ni-a conservată numirea
celei mai veki Biserici din munții Bucecil, Iar tradițiunea confirmă acestă atestațiune documentată,
și ni spune, că Biserica cea veke din munții Bu
cecil a fostă pusă sub patronarea sântului Nicolati.
Apoi în respectul motivului, ce a determinată pe
fundatorii acestei Biserici, adecă pre asceții din

acesta pustie, noi credemu, că acestu motivtt nu
pete fi altul, de cât lupta, ce sichastrii erau nece
sitați să susțină, atât contra elementelor nature!,
cât și a choțiilor continue, ce-i bântuiati. Spătarul
Michai Cantacuzin este forte esplicitu, când, în
respectul traiului sichastrilor din munții Bucecii, se
esprimă: «Unde, mai ’naintea zidire! aceștia, se afla
sichastri acolo, la pustia acesta și ne putendu trăi
de lâlchari, de vreme ce pe acele vremi locașurile
tâlcharilor mai osebit din alte locuri, acolo le era.»
Biserica, cea construită de Spătarul Michai Can
tacuzin, și carea se află în mijlocul patru-laterulu!
vekiu, numită cetate, este pusă încă de fundatorul
el sub patronarea Maicei Domnului și Biserica acdstă sărbeză «Adormirea Prea Curatei Feciore Ma
ria.» Acesta nl-o atestă Așezăm entul lui Cantacuzin,
când se esprimă: «Am zidită din temelie și am
înălțată unu skitișoră, numindu-se Sinaea, după
asemănarea Sinae! cei mari, întru slava și lauda
lui D-deu și întru cinstea Adormirei Stăpânei nostre
Maicei sfinției sete.» 2) Acesta ni-o atestă Așețlementul
fundatorului la locuiți citată, precum și tote docu
mentele posteridre 3). Astă-^i kiar patronul Bisericei
celei veki din monăstirea Sinaea este Adormirea
Maicei Domnului. In respectul însă a motivului
specială, ce a determinată pre Spătarul Cantacuzin,
b Vedi locul in docum. de mai sus.
a) Ibidem.
J) Vedi docum. mân. Sinaea sub No. 5, 6. etc.
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ca să pună acesttt patronii Bisericei celei clin nou
construite ele dînsul, se confirmă privirile nostre
ele la începutul acestui capi tu lu și istoricesce. Noi
am vădutu mai sus, că Maica Domnului devenise
patrona întregei familii a Cantacuzinilor. Ea a fostti
scăparea și ajutătdrea atât a lui Constantin, cât și
a lui Michal Cantacuzin. Rugăciunile ferbințî ale
tatălui lui Michal Cantacuzin Fati scăpatti pre acela
de persecuțiunile lui Grigorie Ghica, iar nisce ase
menea rugăciuni ati ajutatti pre Spătarulu Michal,
de a scăpa de urgia lui Duca voevodu, găsindu-și
asilul in Brașov. Tdte aceste circumstanțe au im
pușii fundatorului monăstirei Sinaea, ca el, la ale
gerea patronilor fundațiunei sele, să prefere pre
protectorea și ajutătdrea familiei sele.
Al treilea patronii al Bisericilor din monăstirea
Sinaea, privită în ordinea chronologică, este patronul
paraclisului, care s’a construita pre timpul starițului
Nicodim. Metropolitul Cosma, la 1792 Mai 12, dă
unu pecetluita (ordina) *), prin care dispune, ca să
se tornosiască 2) paraclisul din monăstirea Sinaea,
*) Ordinele administrative, care ni s’aă păstrată din partea Dom
nilor, seu a Metropoliților, mai tdte se dau ford subsdmnătură si
numai cu sigiliulu (pecetea) respectivă. De aici vorba pecetluită
este identică cu ordină administrativă.
a) Vorba a tornosi se întrebuințeză numai în Țera muntenescă,
iar în Moldova se dice a sânți o Biserică. Ea dupre Mikloșici vine
de la vorba grecă 0p6vo<;=tronă. A. întrona icona patronului Bise
ricei, seă a întruniși, și a tornosi, care apoi represintă acțiunea
sânțirei Bisericei.

dicendu: «Gozma Milostiiu Bojiiti1) Arch, i Mitrop.
Ungr. Fiindu că întru Ducliul sfântu, fratele Sichiori,
kir Daniil, ne însciințeză, cum-că paradisul de la
monăslirea Sinaea ot sud (de la județul) Pracheva,
s’ar fi curățith 2) și l’arți fi gătită din tote, și că
este trebuință a se tornosi, avendti și cele trebuinciose, odăjdii 3), cărți, s-tele vase tdte de plinii.
După trebuința, ce ieste, printr’acestti pecetluită
dama voie, și blagoslovenie (bine cuvântare), să se
tornosiascâ. Ci dar molitva 4) ta protopdpe al ju
dețului, priminda pecetluitul nostru acesta, să mergi
să o tornosescî. Urmându la tdte întocma, după în
vățăturile, ce ai date prin trătaje5*), sâverșindă s-ta
liturgie pre sântulă antimisu c), ce va avea s-tele
mosce. Acesta scriemă, 1792 Mai 12 7).»
*) Vorbe slavone, care se traducă «cu Mila lui D-deiî.» Ele dis
pari! din titulatura Metropolitilor Valachiei cu începutul secuiului al
XIX-lea.
2) Din aceste vorbe resultă, ca o probă indirectă, că paraclisul este
construită mai de demult. Documentele, de care dispunemu noi,
nu făcu nici o mențiune despre esistența paraclisului, dar acestă
lipsă documentală se împlinesc© prin archit ectura paraclisului.
8) Vorbă slavonă de la oflerajța = vest menții. întrebuințată totde-una în pluralii „odejdii" pentru vestmintele bisericesc!.* In Mol
dova acestă vorbă a eșitu din usu încă de la începutul secuiului
presentu.
4) Vorbă slavonă si însemndză rugăciune. Acesta era titlul, ce
se acorda preutului, și el este întrebuințată în locul terminalul
de astă-dî «cucernice.»
5) Vorbă grecă și însemneză caietu. Ea vine de la grecescul
T£Tpdoiov=quai'to; adecă caietu, în care colă este îndoită în patru și
în asemenea caetii se trecu instrucțiunile, notele, etc.
°) Vorbă grecă din dialectul bizantinii, compusă din dvTt=in locu
de și mensa=masă.
T) Docum. monast. Sinaea No. 19.
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Paraclisul mănăstire! Sinaea serbeză chramul
Skimbărei la față a fifântuitoruhu. Nu mai este
nici o îndoielă, că la determinarea acestui patronă
al Paraclisului, părinți! mănăstire! Sinaea s’aă con
dusă de asemănarea, ce esistă între locul petrecere! evenimentului și posițiunea montosă a mănăstire!
Sinaea. Vă^ăndă starițul Nicodim, că Spătarul Micha!
Cantacuzin a numită fundațiunea sa cu numele mă
năstire! Sinaea dm muntele Horib, el a credută de
bine, ca Paraclisul să serbeze, ca patronă, eveni
mentul, petrecută în altă munte al locurilor sânte,
adecă Skimbarea la față din muntele Tabor.
In fine Biserica cea mare din mănăstirea Sinaea,
terminată la anul 1846, pre timpul starițuluî Paisie, se pote considera, ca ună punctă centralisatoră al tuturor chramurilor din Bisericile mănăs
tire! Sinaea. A vândă și acestă Biserică chramul el
propriu, adecă Sânta Treime, ea întrunesce în sine
chramurile tuturor celoralalte Biserici din mănăs
tirea Sinaea. Pre frontespiciul Bisericel, de asupra
ușe! de la intrare, staă zugrăvite iconele sântei
TtreimI, a Adormire! Maice! Domnului, a s-lui Nicolaă și a Skimbărei la față. Așa că se pote țlice,
acesta este o Biserică cu patru chramurl, seu, cum
ne-am esprimată mal sus, ea este punctul centralisatoră al tuturor chramurilor de la Bisericile din
mănăstirea Sinaea.
Adăugândă și aici modestele năstre reflecțiun!
asupra motivelor, ce ah determinată pre starițul
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Paisie, ca în Biserica cea mare din monăstii ea Sinaea
să concentreze tote aceste chramuii, noi ciedemă,
că s-ta Treime i s’a impusă, ca patronă al Biseiicei,
pentru considerentul, că Trinitatea este dogma fun
damentală a creștinismului și originea tutui oi săr
bătorilor creștine, care puteaă fi luate, ca pationî.
De attă parte, noi mai descoperimu aici și o stimă
particulară pentru decisiunile predecesorilor st!.
S-tulă Nicolau a patronată urcă din timpurile cele
mai antice pre Sichastri! munților Bucecii. Maica
Domnului a fostă alesă, ca patronă,, de fundatoiulă
mănăstire! Sinaea; iar Skimbarea la fața i s a. păiută
starițuluî Nicodim mai proprie pentru pationaiea
capele! din mănăstirea, situată pe vei ful unuia din
munții cei mai înalț! a! Țerei. Și cu modul acesta
no! ne resumămă, că monăstirea Sinaea m e patt u
chramuri, și că in Biserica cea mare din monăstii ea
Sinaea, creștinul pote să asiste la set bat ea tutzn ot
patronilor acestei mănăstiri.

IV

Organisațiunea s-tei monăstiri Sinaea. Spătarul
Michal Cantacuzin a ficsată prin Aședementul săă
organisațiunea s-tei mănăstiri Sinaea. Elu s a con
dusă de tote regulele vieței monachale, culese de pi in
mănăstirile din Orientă și acele aflătore m Țera,
și a determinată cu precisiune: 1. Modulă vieței
monachale din monăstirea Sinaea, 2. Alegetea de^
stariță, 3. îndatoririle și 4. Raporturile monăstii ei
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Sinaea cu mănăstirea Golta. Să desfășurămu în parte
pre fle-care din elementele, ce compun organisațiunea
s-tei mănăstiri Sinaea, și care își au fundamentul
în Așe^âmentulti Spătarului Michal Oantacuzin.
1. Modul vieței monachale clin mănăstirea Sinaea.
Mănăstirile Bisericeî ortodocse represintă vieța co
munală a creștinismului din secuiul apostolicii.
Aici totă averea și activitatea omului este consa
crată lui D-cJeu. Cei ce locuescu în mănăstire subordoneză voîea lor volei superiorului, și acesta
comandeză în numele lui D-deu, cu formula «pentru
Domnul.» Monachiî contopești! averea lor proprie cu
averea mănăstire], și de avutul mănăstire! se bu
cură cu cumpătare și în modti egalii toți locuitorii
mănăstire!. De aici organisațiunea vieței monachale
în kinovielă ’). Monachiî kinoviall, dupre formele
vieței, nu se distingi! între dînșii. însuși superiorul
mănăstire! este datorii să mănânce, să porte și să,
se bucure de usufructul avere! mănăstiresc! în modul
celtt mai egalii. De aici lipsa dreptului, de a testa
și mănăstirea este singura ereditară a monachului
kinovialii. Eca cum se esplică formarea averilor
colosale de la mănăstirile kinoviale, unde totu in
dividul lucreză «pentru Domnul și în frica lui D-țleti»
și unde totă activitatea este desfășurată și condusă
de conștiința omului, sub controlul divinitățel. O
dată cu organisațiunea vieței monachale kinoviale,
’) Termenii grecii de la uoivd?=comunu, Șloț=vieța. In totulii
vieță comunală.

a începuttt a se desvolta în Biserica creștină ortodocsă și vieța monachală idioritmă x), sett particu
lară. Ea îșî are începutul în perfecțiunea morală a
monachilor și acești călugări 2) deveniatt în urmarea
unei aseminea vieți sichastri. Sichastrii nu pottt în
nici untt kiptt a se atinge de averea monăstire!, dar
ei att dreptul a se bucura de întreținerea ei, dânduli-se separat partea, necesară pentru subsistență.
Când sichastrul se ține pre trepta morală superibră,
atunci averea lui este mai modestă, de cât a monachului kinovialtt, și el cu tbtă neaverea este eredității
la mdrtea sa tot de cătră monăstire. Decăderea mo
rală a monachului, fie el sichastru, adecă trăitorii
în pustie, sett îșî duce vieța în monăstire, încetul
cu încetul îltt deprinde la o vieță, care de multe
ori nu se distinge întru nimicii de a omului din
lume. El începe a se deda la o vieță confortabilă
și tinde a se guverna de legile societăței, din care
face parte; începe a usa de dreptul, de ași forma
o avere proprie și apoi tinde, decă se pbte, să o
și testeze dupre voia sa. Aici e perderea morală a ,
monachului și atunci pdte cine-va să țlică, că eltt
nu mai are rațiunea de a fi.
Aceste sunttt cele doă forme ale vieței monachale
’) Vorbă grecă de la I5i6^o6|xoc == vieță proprie, particulară, și
acesta de la tăio? = propriu si pofyoc; == mișcare, tactu, cadență,
apoi modu de vidță.
2) Acâstă vorbă este compusă din xald$ = bunii și
=
bătrînu. In totul bunii bătrînu, seu unu tinerii, care are aparința
un ii T bunii bătrînu.
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din Biserica ortodocsă, și Spătarul Michal Cantacuzin organiseză vieță monachală din mănăstirea
Sinaea sub ambele aceste forme, luândtt precauțiunl,'
ca să nu degenereze. Asttt-felitt în Așeclemântul sett
el se esprimă: «Avendtt acesttt obiceitt1) ei (monachii)
de obște. Unii a Ittcui prin păduri în pustie afară,
alții în monăstioră, spre paza și poslușania2) skitului,
ca acei de prin păduri să viie și să iea chrana lor
din locașul acesta dumnetfeescu, ce s’att făcuttt, ronduindu-se și obiceiul monăstiorei aceștia sichăstreșce.
Peste tot anul a nu mânca dulce, avendtt deslegare
numai la praznicele cele împSrăteșcI și ale sfinților
celor mari, și Sâmbetele și Duminicele, iar cel ce
locuescu în pustie în vieța lor sântu tot în postu 3).»
Din cele cuprinse în AșSd&mentul Spătarului Michaî
resultă, că vieța monachală din s-ta monăstire Sinaea
a foștii organisată în modukinovialu, avendu sichastrii,
ce locuiau în pustie, dreptul, de a’și căpăta o modestă
întreținere din avutul monăstirei.
2. Alegerea de stariță în sânta monăstire Sinaea.
Superiorii și ai mănăstirilor românesc! în decursul
istoriei att purtattt doS numiri. Mai întâitt este nu
mirea de egumenii 4), și acestă numire grecă se
aplica și de Români la superiorii mănăstirilor, de’) Vorbă slavonă de la o6ii^aâ=datină, deprindere.
2) De la verbul slavonii nocjiyniaTB=a asculta, a se supune.
s) Vedi documentul mai sus. Vorba postu este slavonă și însemneză ajunare.,
*) Vorbă greca de la *QȚoop.at = conducu. In totul conducătorul
monăstire!.
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pendente de alte mănăstiri. Egumenii monăstirilor
dependente erau confirmați în alegerea lor de către
stariții monăstirilor mame, și esercitati administrațiunea mănăstire!, încredințate lor, în numele stariților de la mănăstirile mame. Astti-feliu de raporturi
găsimti la diferite ocasiunl între Starițul monăstirei
Nemțului și egumenii monăstirilor Secul, Pocrovul,
kiar și a monăstirilor Agapia și Văraticul din Mol
dova ; deși egumenii acestor monăstirî purtati titlul
de stariți, seu starițe. Aici aceste raporturi, mai mult
morale, s’ati stabilitu pre timpul Starițului din mă
năstirea Nemțului, Paisie, care cu vieța sa a esercitatti o influință morală asupra starițului din mă
năstirea Agapia x) și asupra stariței din mănăstirea
Văraticul, iar asupra monăstirei Săcul, stariții mă
năstire! Nemțului, esercitati încă din vekime unti
controlti asupra administrațiunei avere! monăstirei
și kiar alegerea de stariții trebuea să fie confirmată
de stariții mănăstire! Nemțului. Când însă o mă
năstire se bucură de o autonomie complectă, și ea
îșl administreză de sine averile sele, alegerea superio
rului ei nu reclamă o confirmare esterioră și starițul
monăstirei conduce viâța monachală din propria
') Mănăstirea Agapia păne la 1804 a fostu mănăstire de bărbați.
Numai de la acesta dată cu colucrarea Metropolitului Moldovei si
al Sucevei, Veniamin, și cu consimțim en tul Domnitorului Alecsandru Moruz, acesta monăstire s’a transformatei în monăstire de
maice. Despre acesta sperămu a vorbi mai specialii în istoria monăstirei Agapia,, pre carea, cu ajutorul lui D-deu, o vomîi presenta
publicului cât de curând.

sa iniciativă, și numai cu ajutorul prescripțiunilor
s-lor părinți în acestă materie. Atunci superiorul
acestei monăstiri se numesce starițti prin escelință1).
Tote monăstirile aspirau, ca superiorii lor să porte
titlul de starițu, și ele multe-ori meritele morale ale
personei unui superiorii, seti independența lui în
conducerea vieței monachale, erați argumente satisfăcătore, pentru ca superiorul acelei monăstiri să
porte titlul de starițu. Așa superiorul monăstirel,
seti conform Aședămentulul, a skitulul Sinaea, pdrtă
titlul de starițu în tote documentele istorice, deși
alegerea lui se condiționa cu confirmarea Epitropulul
specialii, și gerarea averel era pusă sub controlul
acestui Epitropti.

In tote timpurile și în tote instituțiunile creștine
s’a puști prețul cel mal mare pre principiul electivitățel. MetropolițiI, Episcopii, PreuțiI, Conducătorii
de monăstiri, pănă și lectorii (citeții), în Biserica
creștină trebue să fie aleși, și creștinii din diversele
timpuri, au specificații penă și detaliile diverselor
alegeri. Monăstirile, ca in sti tu țiunîemin amin te crești
nesc!, ș’ati alesu tot-de-una pre superiorii lor, și
acestii actfi. garanta mal bine independența monăs
tirel, conservarea clatinelor și observațiunea inte

reselor stabilimentului. Eca cuvântul, pentru care
>) Vorbă slavonă CTapen'L, și acesta de la CTapwii=bătrînu. Adecă
persona cea mai bătiînă din monăstire și prin urmare și mai esperientă în vieța monachală și cu facultatea, de a conduce și pre

alții în acestă
acesta vieță.

5
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fundatorii unei mănăstiri s’aă conformații pre deplin
acestei dorințe a monaclrilor și Spătarul Miclrai Cantacuzin a statuatii prin AșeclSmentul său, șlicendă:
«Și când se va întâmpla a muri starițul, care va
fi altul din străini să nu se puie, făr’ ele cât clin
obște, din cei din monăstioră, pre carele-lă va arăta
D-deă, ca să-lu afle sorțul, de a fi vrednică, și acesta
a se păzi tot așa, s’aă făcutii și blestemă, după
cura arată chrisovul prea fericitului Papei și Patriarcliă al Alecsandriei, ku' Samuil și al prea feri
citului Patriarchă al Ierusalimului, kir Christan. Și
când va fi acestă întâmplare a morței, ca să-lu
alegă din cei de obștea skitului cine să fie, să se face
știre și Epitropului s-tei mănăstiri Trisfetitelor J) unde
este făcută și spitală cu săraci, care și acestă s-tă
mănăstire și spitalul, din dumnedeesca pronie, cu
mila și cu darul sfinției sele celă mare iarăși noi
le-am făcută. Unde dară pănă se va face știre la
șlisa și numita sfânta mănăstire, acesta de sus a
nostră, să stea jos lucrul, nici de cum chotărîre,
pentru a se pune stariță în locu-I altul, să nu se
potă face *2).» Pre longă cele statuate de Spătarul
Miclrai Cantacuzin, și confirmate de Patriarchii de
Alecsandria și de lerusalemă, însuși Domnitorul
Gfrigorie G-hica, la 1752 Mai 11, motivată de ună
Dionisie, ce se impusese, ca stariță al mănăstire!
’) Vorbă slavonă compusă clin Tpn=trel. CBHTHTeo = sânțitoru.
In totul Trel-sânțitori, seu Trei-ierarclii.
2) Vedi docum. de mai sus.
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și despre care vomii tracta mai jos, restabilesce
dreptul de alegere al monăstirei, când se esprimă:
«Asemenea și când se va întâmpla petrecania x)
starițuluî, iarăși din obștea monăstirei să se puie
starițti și cu știrea Epitropului de la monăstirea
Colța, iară nu din alții streini, s’ati făr’ de știrea
Epitropului Colții *2).»
Cu modul acesta, în virtutea stipulațiunilor de
mai sus, suntemu autorisați, ca să stabilimti, că
alegerea de staritu în s-ta mănăstire Sinaea, trebuea
să se limiteze între părinții monăstirei și că superiorul
acestui sântă locașu portă titlul de starițu numai
pentru cuvântul, că elu era conducătorul indepen
denții al vieței monacliale din mănăstire. Deca însă
fundatorul ar fi legatti sorta monăstirei Sinaea de
a Colței prin egumenul acestei din urmă, și nu prin
Epitropi comuni, atunci superiorul Sinae! s’arti fi
numitu numai egumenii, și el conducea pre părinții
din monăstirea Sinaea în numele și din ordinele
egumenului din monăstirea Colța.
3. îndatoririle s-tei mănăstiri Sinaea. Nici una din
mănăstirile românesc! nu esistă, care să nu fi fosta
legate de societate, prin una sett mai multe îndatoriri.
Fundatorii și mai aleșii mustrătorii mănăstirilor
românesc!, fiindti tot-de-una unu Domnitorii, seu
*) Vorbă românescă cu terminațiune slavonă și insemneză morte.
Ea vine de la infinitivul a petrece, adecă a trece pe lumea ceialaltă, seu pote a trece prin lumea acâsta în ceialaltă.
2) Docum. mon. Sinaea No. 34.
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unul din boeriî Țărel, adecă membri ai societăței
românesc!, au luată tote precauțiunile, ca fundațiunile lor să fie tot-de-una folositore societăței.
Pre longă scopurile religiose, mănăstirilor nostre
li s’aă impușii, ca să aibă și scopuri curat umani
tare; adecă să serviască, ca case de ospitalitate
pentru călătorul fatigată, ca stabilimente pentru
infirmii seu alienați! societăței, seu să ajute pre
săraci în nevoile vieței etc. In genere, toți funda
torii afectat! pre longă fie care mănăstire câte una
săă mai multe din instituțiunile de charitate creștină,
Iar monacliii, singuri ei de la sine, îșl impuneau,
pre longă viăța monaclială, tendința de a cultiva
literele române și de a propaga răspândirea lor prin
înființare de tipografii. Mănăstirea Măruțului din
Moldova a formată pre Dositeil Moldovei și pre Grigoriii Țărel muntenescl, Iar monăstirea Cozia a
produsă pre Teodosiii și Snăgovul pre Antim Iverenul, și totă literatura roraânescă, întîmpinândă
mii de obstacule în societate, și-a găsită desvoltarea
sa numai în mănăstirile Țărel, kiar pănă la începutul
secuiului curentă. Acesta a fostă sorta românismului
în decursul istoriei; ca munții Carpați să aibă me
ritul, pentru conservarea și desvoltarea vieței româ
nesc! din stânga Dunărei, Iar Emul să conserve și
penă astă-^I românismul din drepta Dunărei; și
mal ’nainte de a putea avea cultură și vieță românescă prin câmpii și orașe, Românii aă avut’o încă
de mult prin munți și mănăstiri.

53

Și Spătarul Micha! Cantacuzin, fiindti și el unul
clin membrii influinț! și cult! ai societățe! românesc!
din secuiul al XVII-lea, n’a uîtatu, ca fundațiunilor
sele să li prescrie și îndatoriri sociale. Făcendti din
mănăstirea s-lor Trel-ierarcln, supra-numită Colța,
unti stabilimentu pentru îngrijirea săracilor, și aședând’o, pentru o mai bună realisare a menire! ei,
în centrul vieței românesc!, adecă în București, el,
ca fundatorii și al mănăstire! Sinael, s’a gândiți! la
îndatoririle curat sociale, ce trebuea să impună și
acestui sântti stabilimente. Mănăstirea Sinaea era
prea departe de orl-ce centru de vieță socială, și
căile de comunicațiune, precum și periculele, ce o
încunjurati, erați așa de mari, în cât o făceti inac
cesibilă pentru totti creștinul ti, ce arii fi dorite a
primi ajutorul și bine-facerea ei. Comunicațiunea cu
mănăstirea Sinaea, dupre cum ni spune starițulti
loasaf la 1829, se face numai pre ca! -1), Iar împrejurimele mănăstire! erați dominate de făcătorii de
rele, conform indicațiunilor fundatorului prin Așeșlementul lui. Fiindti astti-feliti circumstanțele mă
năstire! Sinaea, Spătarul Michai Cantacuzin a legat’o
de societatea românescă printr’unti mijlocii, care
învingea tote obstacolele, adecă prin legături spi
rituale. El prin Așezământul mănăstire! âca, cum
specifică îndatoririle monachilor față cu societatea
românescă: «Dar să fie supt datorie și călugerașii
>) Docum. mon. Sinaea No. 17.
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staritid din preună, atât cei din lăuntru din
skitii, cum și cei dupre afară din pustie, a se ruga
Domnului Christos necurmat, pentru bună-starea blagorodnicilor *) Domni și a Mitropoliilor ai scaunului
Țărei aceștia și pentru totă Țera ndstră și pentru
ertarea păcatelor ctitorilor, atât a celor răposați, cât
și a celor vii, și pentru totu nemul și celti de aprope
și celii de departe și pentru toți făcătorii de bine
ai monăstidrei *2).» Cu modul acesta, noi vedemtt,
că îndatoririle monăstirei Sinaea, impuse ci de fun
datorii, erau, de a ruga pre D-deîi «necurmat» pentru
Teră și pentru persanele ei administrative, precum
și pentru bine-făcetorii monăstirei.
4. Raporturile s-tei mănăstiri Sinaea cu mănăstirea,
Colța; Epitropii. — In dicționarul vieței monachale
esistti trei termini, cu care se determină rangul fiecăria monăstiri între celelalte. Unele monăstiri se
numescu skituri, altele monăstiri, propriii dise și a
treia speță lavre. Lavrele suntii tot-de-una indepen
dente, și aii sub dirigerea lor. în vieța monachală
mai multe monăstiri și skituri. Pentru a nu cita
aici, de.cât unu singurii esemplu românescu, vomu
numi pre lavra monăstirei Nemțului, carea avea în
timpurile mai din urmă sub ascultarea sa pre monăstirile Secul, Agapia și Văraticul, și administra
skiturile Vovedenia, Pocrovul și altele. Monăstirile
cil

’) Vorbă slavonă de la (hiariii=fericitii, bunii și pojpL=nemu. In
totul nemți fericitu, aleșii, sdu nobilii.
2) Vedi Docum. No. 1.
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suntii de ordinarii independente, dar de multe-ori,
conform trecutului lor istoricii, sfinții sub dirigerea
unei lavre și au unul, șeii mai multe skituri sub
administrațiunea lor. Skiturile sfinții tot-de-una sta
bilimente monachale, dependințe de o monăstire, șeii
lavră. La acestă posițiune caută acum a aduce pre
monăstirea românescă din muntele Atonului Lavra
cea mare de acolo. Dar trebue să amintim!! și
acesta, că monachi! cu monăstirile lor nu-și sacrifică
independența și nici se reduci! la posițiunea de skitti
în modu întâmplătorii. Trebue tot-de-una să deter
mine acestă posițiune nisce legături de modul, cum
s’a fundatii, seu s’a înzestrați! monăstirea. Numai
popularea skitului, șeii a monăstire! cu monacii! din
o lavră, sdti fundarea unu! asemenea stabilimente
monachal!! cu spesele unei lavre, precum și voința
fundatorului a doă monăstiri, precum s’a întâmplatii
în cașul cu Spătarul Michal Cantacuzino, pote să
reducă pre o monăstire la posițiunea de skitti de
pendente. In genere vorbindfi, ori-ce monăstire, ce
nu se găsesce în aseminea condițiunl, este indepen
dentă de altă monăstire și ea își conservă cu multă
îngrijire posițiunea de independență.
S-ta monăstire Sinaea este mai veke, de cât
monăstirea Colța din București, și prin urmare ea
se află in imposibilitatea, de a depinde de monăs
tirea Colța. Nici cuvântul, că monachii monăstire!
Colța ar fi populatii când-va monăstirea Sinaea,
șeii acesta ar fi fundată de monăstirea Colța, nu
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îndreptățesc^ nisce raporturi de dependință între
ambele mOnă știri. Raporturile de legătură dintre
mănăstirea Sinaea și Colța din București suntu sta
bilite de către Spătarul Michai Cantacuzin, fundatorul
mănăstirei Colța și ctitorul Sinaei și aceste raporturi
suntu concentrate in persona Epitrop Hor, carii au avută
și aii dreptul, acordată de ctitorul comună, a gera
administratiunea ambelor mănăstiri, in respectul ma
terială și a confirma alegerea stariților din mănăs
tirea Sinaea.
Decă întorcemă din nou privirile ndstre asupra
Așădementului monăstirei Sinaea, și îlu privirăți din
punctul de privire al numirilor, de care se servesce
fundatorul, pentru a esprima privirile sele față cu
monăstirea Colța și Sinaea, vedemti, că monăstirea
Colța este desemnată cu numele de monăstire, de
6re-ce Sinaea este tot-de-una numită monăstioră,
skitișor și skitu. Terminațiunile diminutive din
aceste numiri represintă, dupre opiniunea nostră,
modestia Spătarului Michai Cantacuzin pentru fundațiunea sa, iar termini! de mOnastire și skittt arată
pre cât dirigerea în modîi independents a vieței
monachale din monăstirea Sinaea, tot pre atâta și
raporturile ei de legături cu monăstirea Colța. Cu
alte cuvinte, mbnăstirea Sinaea, în ce privesce gerarea averilor sele, trebue să și-o eserciteze numai
sub controlul Epitropului comunti. Acesta se vede
forte apriat din stipulațiunile AședSmântului, care,
după ce determină, ca fie-care alegere de starițd
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să fie confirmată de Epitropîi, adaugă în respectul
controlului, ce are a esercita Epitropul comunii :
aȘi la luatul sănie! starițului și la ale skitului, ce
vor fi, pentru ca să nu potă alții a intra streini,
am rbnduitu canonescex) și am cliotărîtu, să fie
purtătorii de grijă Epitropul s-tei monastiri Colța,
să iea sama. De vreme ce pre amândoă aceste case
dumneșleesci pe noi ne-au învredniciți! D-țleti, de
le-am făcutii. Făcendu-se doă catastișe 2), unul să
remâie la skitti iscălitii, și altul să-lu aducă la s-ta
monastire Colța, și acestă orânduelă tot-de-una să
se păziască și orânduelă, ce am făcut’o și am oronduit’o, de la s-ta monastire Colța a ndstră să aibă
tot-de-una a o lua starițul să le fie de kiverniselă 3),
ca să se ajute la slăbiciunile și la neputințele pă
rinților călugărași și de vreme ce starea skitului
este sichăstreșce, fiindu ziditii la locti greii și de
pustie4)». Iar Domnitorul Grigorie Ghica, la 1752
Mal 11; dândti chrisovul, prin care restabilesce or
dinea din s-ta monăstire Sinaea, turburată de sta
rițul grecii, Dionisie Tirulois, eca cum se esprimă,
respectiv de raporturile monăstire! Sinaea cu a
*) Alusiune la confirmările AșMementului de cătrh patriarchii
Bisericei ortodocse.
2) Vorbă grecescă, compusă din y.axa = dupre și qtE/o? == șiru,
rdndu. In totul notarii pentru compturi, bugetu.
3)
Vorbă grecă de la verbul
= a guverna, a admi
nistra. In românesco este luată în sensul de a se economisi,

îngrijiVedi Așe^ementul mai sus.
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Colței: «De vreme ce sfânta și dumnețleesca monăstidră Sinaea, carea este supt muntele Buceciului ot
sud (de la județul) Prachova, unde se cinstesce și se
prăznuesce chramul Adormire! Prea Sfintei Stăpânei
nostre, Născătdrel de D-țleu și pururea Feciorei
Maria, fiindtt zidită și înălțată din temelie dă răposatul
Micha! Cantacuzin vel. Spătarii, în locu dă munte
pustiu și sichastrescu. După ce au sdverșit’o și au
înțlestrat’o și i-aiî făcutii Aședămentu prin cartea
Dumisele, întru care arăta cum și în ce kipti să
fie și să păzescă starițul și cu alți părinți, ce se
verii afla locuitor! întrînsa, tocmelele și așă^ămenturile, ce suntu spre paza s-teî monăstirî, cât și
spre kivernisela vieței lor. Arăta și acesta, cum că
fiindu starea monăstidre! la locu, ca acela, de nepu
tință, spre a se kivernisi de sineși, fOră de alții
ajutorii, aă lăsată supt Epitropia monăstirei Colții
de aici din București, care și acestă sfântă monăstire este zidită și înălțată cu tote împregiurimele,
Iarăși de mal sus pomenitul Micha! Spătarii, și chotărasce, că ce! ce după vrem! se voru afla stariți
și purtător! de grijă sfintei mal sus numitei mo
năstidre, la vremea ce va fi, de a se arăta socotela
monăstirei, să aibă a o arăta la Epitropul monăstirei
Colții, făcendu doe catastișe, asemenea unul ca și altul,
din carele unul să fie iscălită de starițul monăstirei
Sinăi, și altul de Epitropul monăstirei Colții, ca celu
iscălită de starițul să remâie la mănăstirea Colții,
iar celu iscălită de Epitropul să-lă iea starițul, să-lu
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duce la mănăstirea Sinaea. 1)» Din cele espuse de
noi mai sus se probeză in modul cehi mai evidentii,
că s-ta mănăstire Sinaea își avea gradul seu de in
dependență, în ce privesce dirigerea vietei monachale,
numindu-se superiorul ei starițu și nu egumenă, iar
în ce privesce administrațiunea averilor, mănăstirea
Sinaea trebuea să se supune controlului Epitropilor,
comuni ambelor mănăstiri, asemenea și alegerea de
starițu al mănăstirei Sinaea trebuea să obțină con
firmarea Epitropilor.
Din documentele, de care dispunemu, nu putemu
să arătămu norma, dupre carea Spătarul Michai
Cantacuzin ar fi statuatei alegerea de Epitropi ai
fundațiunilor sele. Dintr’o carte însă de judecată
a ispravnicilor scaunului Bucureștilor, — Șerban
Năsturel vel. banii, Pană Negoescul vel. vornicii,
Grigorie vel. vistierii, Nicolae Ruset vel. pacharnicu,
i Enaki Stama biv. vel. agă, cu data de la 1721
Mai 30, se vede, că Epitropii, așezați de Spătarul
Michai, se numiafi Trandafir și jupanii Michalake,
«pre care i-ati fostu făcutti răposatul Michai Spă
tarul Epitropi la mănăstirea, ce se klamă Trisfetitele,
de aici din orașhl București2).» Acești doi Epitropi
intrase în judecată cu «egumenul» mănăstire! Sinaea,
Nicodim, pentru 100 talere, pre care Epitropii dai) Docum. mon. Sinaea No. 34.
Pocum. mon. Sinaea No. 32. Acești Epitropi suntu menționati
si de unu chrisovu al Domnitorului Constantin Brâncovenul, citatu
in acesta carte de judecată.
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tor au, conform stipulațiunilor Spătarului Micliai
Cantacuzin, ca să-I elibereze monăstirei anual din
«deciuela de la ocna Slănicului», și pre carii nu-I
eliberase acum de patru ani. Nu scimu cât ati mai
continuații a controla acești doi Epitropi administrațiunea averilor monăstirei Sinaea, dar la 1721
ei averi în Epitropie celui puțin un-spre-șlece ani,
avbndu tot-de-uma ca controlori morali ai administrațiunei lor pre membrii din familia Cantacuzinilor.
Așa în judecata egumenului Nicodim cu Epitropii
Trandafir și jupanii Michalake intervine fliul Spăta
rului Micliai, Micliai Cantacuzin, și alțl membrii
ai acestei familii și mărturiile lor aii înaintea judecă
torilor o valdre documentală1). La 1802 Septemvrie
13, Mitropolitul Dositei, prin cartea de «chirotonie»
a ieromonachului Justin, în calitate de Archimandritu și egumenul al monăstirei Sinaea, ni spune,
că epitropia monăstirilor Colța și Sinaea a trecutul
la familia Racoviță, ca ctitori ai monăstirilor, și
anume în persona biv. vel. banu Dimitrie Racoviță2).
Familia Racoviță a continuații a ținea pentru sine
epitropia acestor dob monăstiri p6nb în timpurile
de pre urmă; căci la 1829 Noemvrie 21 starițul
Joasaf, urmândui la egumenia monăstirei Sinaea după
Justin, se pune în corespondență cu familia Racoviță,
pentru confirmarea alegerel sele de starițu și cu
’) Ibidem.
2) Docum. Eforiei spitalelor civile din București, relative la mon.
Sinaea No. 1.
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loco-țiitorul de Metropolis, Neofit, unde Joasaf arată
abusurile, ce familia Racoviță face cu averea monăstirei Sinaea 1).
In genere vorbindti, Spătarul Michal Cantacuzin
a organisatu mănăstirea Sinaea dupre tote condițiunile
unei sichastril. Stabilindu, ca vieța monachală să aibă
caracterul unei vieți comunale, el a luatti tote precauțiunile, ca organisațiunea ei să nu fie alterată,
acordându-i independența necesară în privința ale
gere! de starițti și a guvernărei de sine, rămânendu,
ca Epitropii după timpu să controleze numai aplicațiunea consciințiosă a prescripțiunilor Așezămân
tului.
V.

Indestrarea s-tei monăstiri Sinaea. In timpurile
veki totă Țera românescă era pământii domnescti,
și prin concesiune domnescă puteîi avea moșii și
familiile boeresci, care se distingeți prin serviciile
lor credincidse cătră Domnii. Alăturea cu boeril se
bucurau de dreptul de proprietate fondară și monăstirile, precum și casele de pietate creștină;
ceilalți însă locuitori fiind de ordinarii streini de
origine, «venetici», ei se bucurau de usufructul pă
mânturilor, concedate lor pentru chrană pre moșiile
domnesc!, boerești, seu monăstiresci. Averile dom
nesc! încetul cu încetul s’aii distribuita la familiile
>) Docum. mon. Sinaea No. 11 și 17.
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boeresci și la mănăstiri, așa că pre la începutul
secuiului curentei casa domnescă în ambele Țerl
românesc! rămăsese cu salinele și câte-va locuri
mai mult virane; iar splendorea domnescă se în
treținea cu contribuțiunl, puse asupra poporului.
Boerii ș’aii demicatti moșiile lor la succesor! și de
aici în istoria poporului românescti, privită în dreptul
de proprietate, avemti clasa «rășlășilor set! a moș
nenilor x)», carii simții tot-de-una decoborîtori din
familiile veki boeresci, seu celu puțin din ostașii
cei mai bravi ai diferiților Domnitori. Singure mă
năstirile nu și-au demicatti averile lor, fiind private
de dreptul de ale instreina, seu ale testa cui-va; și
acesta pentru cuvântul, că averile mănăstiresc! erați
considerate, ca averi ale lui D-deti. Din contra, mă
năstirile, bucurându-se de dreptul de donațiune, ele
tote șl-ati crescuții averile loi, și pie la- începutul
secuiului curentii vedenii!, că întiegu domenul Țeiel
era distribuitii între mănăstiil, familii boeiescl și
răvăși, seti moșneni.
S’a ^isti mal sus, că Domnitorii aveai! dreptul,
de a pune asupra poporului feliurite dări și contri
buțiuni, și ele crescetl în propoițiune cu înmulțirea
') Vorbe vekl românesc!. Una- vine de la ladius iadă și celalaltă
de la moșii. In Moldova moșiile mal ales cele mici so numiaii rade,
dupre cum în Muntenia se numiaii sfori. De aici în Moldova rădSșie
însemnezi proprietatea rurală mică, lai lad&șul este proprietarul
acestei moșii. Moșii însemnă bunicul și proprietatea, creditata de
la acesta. De aici’ espresiunea din Muntenia «unii moșii» însem
nezi o «rădSsie
moldovenesc^.»
b
b
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veneticilor din Țâră și cu împuținarea avere! fon
dare domnesc!. Domnitorii pre lângă alte biruri,
«care se puneți pre Țeră» pentru suportarea keltuelelor statului, întreținerea armatelor în timpii de
resbelti și plata tributurilor cătrâ Portă etc. etc.,
trageri contribuțiuni regulate, precum ^eciuelă din
pământurile, cultivate de cătrâ venetici și mai în
urmă și de moșneni, sboruri 1) seu tacse de la neguțitorii, ce se adunati la bâlciuri, seti iarmaroce 2)
și altele. Dreptul de a pune diferite biruri, și de
a aduna sboruri de la poporti, aparținea în modti
esclusivti Domnitorilor Țârei și ei le concedati pentru
diverse considerațiuni și în modti particularii fami
liilor boeresci și monăstirilor. Mănăstirile, ca și
familiile boeresci, în virtutea dreptului, concedatti de
către Domnitorii prin anume chrisove, se bucurați de
țlâciuela pământului, cultivați! de veneticii, așezați
pe domeniile lor, și strîngeti sborurile de la acei,
ce vindeci și cumpărati la bâlciurile, adunate pre
moșiile lor.
însuși posițiunea socială a locuitorilor Țârei era

a) De la cuvântul slavonii cofapaTB seti c6npaTL=a aduna; apoi
adunatul ă, tacsa.
3) Vorbă germană, împrumutată de cătrâ Moldoveni prin limba
slavonă. Vine de la germanul Ialirmarkt=târgu anualii. Noi aici
unimu cu privirile D-lui Cihac, deși unii slaviștî pretindă acesta
vorbă a fi de origine tatară. Iar Bâlciu este vorbă magiară și însjsmneză patronul unei Biserici seu orașu, de unde în românesce
târgurile, făcute în aseminea ocasiuni.
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privită, ca o crescere seu descresce a avere!. Sin
gura persona Domnitorului era liberă în totă estensiunea cuvântului; și pentru totu timpul, cât unti
Domnitorii se afla pre tronul Țârei, el era scutita
de ori-ce obligațiuni sociale și avea numai drepturi.
Domnitorul crea familiile boeresci, fundându-se totde-una pre idea de meritti, care nu tot-de-una. era
realii și totu elu le dota cu domenii, acordându-le
mai multe privilegii, seti scutiri, care domenii .și
privilegii li se rădicați boerilor, când cădeți în disgrația Domnitorului. Monăstirile și în acestă privință
se aflati pre acelaști nivelti cu familiile boeresci și
totă deosebirea sta întru aceia, că averea și privi
legiile domnesc!, acordate unei monăstiri, nu se
puteti atăca, fdrâ de a fi privite tot-de-una, ca unti
actu de sacrilegii!. Veniati după aceștia rădâșii seti
moșnenii, carii, avendii tot-de-una o porțiune de pă
mântii, cresceu veniturile numai ale domniei, prin
dările, ce li se impuneti, fâre ca vre-o-dată să pdtâ
adăuga veniturile boeresci seti monăstiresci. Vene
ticii însâ, și cu robii, din carii cest! din urmă se
compunâu din prisonier! de resbelti și din țigani,

erați meniți, de a cresce averea domnâscă și prin
concesiune pre cea boerâscă și monăstirescă. Și
anume, robii aparțineți și aceștia de drepții numai

Domnitorului, și el la diferite ocasiuni și cu chrisove îl dăruia boerilor seti monăstirilor cu dreptul,

de a usa de munca, averea și kiar de persona lor
dupre plăcu. Robii putâti să fie întrebuințați la tote
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serviciile, să fie venduț! cu totă progenitura și averea
lorii; ei nu erați considerați, ca membri ai societățel; ei trăiau prin proprietarul lor, care nu putea
decide singurii numai asupra morței robilor săi. Ve
neticii, adecă locuitorii venițl de dinafară de Țeră,
erați o adevărată bogăție pentru clasele sociale ro
mânesc! din timpurile veki. EI cultivau pământurile
domnesc!, boeresci și monăstirescl și alții erau
afectați la diferite servicii domestice ale domnie!,
ale boerilor și ale monăstirilor. Cei, ce cultivau mo
șiile, erau așezați pre moșiile respective și formati
satele; tot el cu timpul au datti locti la numirea
de clăcași. Aceștia înavuțati pre Domnitori, boeri
și adăugau averile monăstiresc!. El suportati tote
birurile, ce «eșiati pre Țeră» și totă lupta lor, în
decursul secolelor era pentru libertatea personală și
pentru respingerea tendinței din partea proprieta
rilor, de a! ficsa la proprietate. A doa clasă de ve
netic! o formau scutelnicii, carii erați afectați pre
longă monăstiri și familiile boeresci cu anume chrisove domnesc!, și ei totă munca lor o proaduceati
în folosul patronului lor, scutiți fiindti de tote dările
cătră statti, seti mal drept, cătră domnie. Aceștia
adăugati averea patronului lor mai mult prin ser
vicii domestice, și ei de multe-ori își aveți locuința
pre longă casele și stabilimentele, la care erați afec
tați. De aici și păne astă-șli vedemti, că mai pre
longă fie-care monăstire esistă câte-va locuințe de
săteni, care prin locuri s’ati înmulțitti până la
6
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formarea de sate întregi; că mai tote satele de
longă curțile veki boeresci, seri de longă monăstiri
s’aă începută în formarea lor cu scutelniciî, și în
fine în Bucuresci și alte orașe kiar, esista și pănă
astă-^i suburbii cu numirea de «malialaoa Vlădikii.»
S-ta monăstire Sinaea s’a bucurată de tdte aceste
spețe de averi; adecă și-a avută averea sa fonciară,
s’a bucurată de diferite privilegii, acordate de Dom
nitorii Țărei, și în fine și-a avută și ea încă din
timpurile cele mai veki scutelniciî săi. In respectul
averei fonciare, lăsată de Spătarul Micliai Cantacuzin,
ne putendu-se face distincțiune, din causă că elă
lasă aseminea averi sub admin astrațiunea Epitropilor, comuni ambelor monăstiri, noi avemă alte
averi fonciare ale monăstirei Sinaea, provenite de
la alți donatori. Așa la 1708 Antonie Bornaz, numindu-se în călugărie Atanasie, înkină monăstirei tbtă
moșia Groșanii cu văile ei din județul Buzăului *).
Asemenea se mai vede, că monăstirea Sinaea a avută
în «sud Saac» (județul Prachova) moșiile Kizeștii
și Matița*2), pre care moșii se esploata păcura. Din
multele domenii, ce monăstirea Sinaea a adunată
de la diferiți! donatori, vomă mal cita moșia Câmpina, «dăruită de popa Preda de aici din Câmpina»
și confirmată de Domnitorul Stefan Cantacuzin, la
’) Documentele monăst. Sinaea, plicul pentru moșia CăldărestiL
Vedi și Documentul lui Constantin Brâncovenul de la 7202 (1694)
Iunie”13.
2) Docum. mon. Sinaea plicul No. 19. Vorba cy^t este slavonă
și însemndză judecată, iar în românesce cu accepțiunea de județu.
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1714 Iunie 23, nepotul Spătarului Michai1), și în
fine moșia Dudeștil din județul Ialomița 2). In ge
nere vorbindfi, s-ta monăstire Sinaea a fost înzestrată
cu moșit de către Spătarul Michal Cantacuzin și alti
donatori.
Monăstirea Sinaea s’a bucurați! și de mal multe
privilegii, acordate și confirmate de Domnitorii Țârei.
Așa celfi mai vekifi privilegii!, de care s’a bucurați!
monăstirea Sinaea, este dăciuela anuală de 100
talere, carea i-a foștii acordată de Spătarul Michai
Cantacuzin și confirmată de Domnitorul Constantin
Brâncovenul, precum și de toți Domnitorii urmă
tori3). Patriarcliul G-avriil al Constantinupolulul, ni
spune prin o carte a sa de la 1702 Octomvrie 18,
că Domnitorul Constantin Brâncovenul a scutit’o
de tbte dăjdiile, seu mai specialii: «Purtându grijă
pentru acestă cinstită monăstire, precum D-șlefi. iubesce, și cu multe domnescl daruri și bogate dăruele
împodobind’ o pre ea, a fi de tot slobodă și fbr’
de nici o dajde, precum și luminose aceleși dom
nesc! cărți cu amăruntul șerifi 4).» Și mai jos :
x) Docum. mân. Sinaea No. 7.
2) Docum. mon. Sinaea plicul No. 20.
3) Docum. mon. Sinaea No. 1, 3. 12, 15, 32 și alte documente
forb numâru. Documentul cu No. 15, care este al patriarcliului de
Ierusalem, Dositei, specifică forte bine dreptul de esploatare alu
minelor Țârei, și ’lu atribue numai Domnitorului, când dice: «Și
fiindu ocna pre locul, numitu Slănic, care este moșie și proprietate
a nobleței sele (Cantacuzin) și cu tote că Domnia îea totă sarea
de la acestă ocnă, dar nobleță sa boerul Spătarii iea dbciuâlă.»
4) Docum. mon. Sinaea No. 2.
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«Nimului nimica să nu fie datore a da, nici unu
banii micii. Nici Mitropolitului celui de pe locu,
nici altuea cul-va. Destul numai Archiereuluî celui
de pe locti să-lu pomenescă după canonicescul obiceiti, iar altii nimicii să nu ceră nici de cum. Avendu
tărire și putere și de cătră a ndstră mare a lui
Christos Biserică scrisorile cele domnesc!, care s’ati
datii s-tei monstiri Sinaea întru lucrare nemișcată
și neprefăcută x).» Bre longă aceste privilegii, dupre
care mbnăstirea este scutită de ori-ce dare către
statu și kiriarchia locală, Domnitorii după timpii
I-aii acordatii și alte privilegii, ca să (jicemii așa,mărunte. La 1731 Michal Baco viță confirmă tacsa
de la bâlciul Urlaților, pre carea mbnăstirea Sinaea o
avea acordată din partea Domnitorului Constantin
Brâncovenul 2) ; asemenea este și sborul a patru joi
dela târgul, ce se făcea în valea Negovenilor și altele.
In genere și în acestă privință mănăstirea Sinaea
a avuții privilegii și scutiri, cu care îșl crescea veni
turile sele.

In fine mbnăstirea Sinaea n’a foștii lipsită nici
de a treia sistemă de crescere a venituriloru el;
adecă de dreptulu de a avea și ea scutelnicil sbl.
Domnitorul Constantin Brâncovenul prin chrisovul,
de la 1701 Martie 9, scutesce patru-decl omeni puș
cași, carii, fiindu de origine streini, au datoria de a
’) Ibidem.

“) Docum. mân. Sinaea No. 14.
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păzi monăstirea Sinaea 1). Aici sîintu demne de
notatu scutirile, acordate acestor scutelnici -și pre
care noi le inșirămu dupre cuprinderea aceluiași
clirisovu, sperândii, că vomti contribui și cu aceste
detaliuri la clarificarea stărei economice a Țărei de
pre timpul Domnitorilor respectivi. Și în specială,
Constantin Brâncovenul apără pre scutelnici! monăstirei Sinaea de biru mărunții de Țeră 2), demiere
și de ceră 3), de găletă și de fenri 4), de zăhărele 5),
de sursaturi 6), de care de bste, de birul oștii și
a] lefilor 7), de birul untului 8), de rOnduela vacilor
și a oiloru, de plata chanuluî și a Sultanului9), de
’) Docum. mon. Sinaea No. 12.
2) Vorba «biru» este, dupre opiniunea D. Cihac, de origine ma.giară. Iar zbirul mărunții de Țeră» era scutirea, acordată monăstirei, de tote deciuelele, ce domnia avea dreptul, de a lua din tote
produsele ei și ale omenilor ei.
8) Scutire de darea, impusă pre apicultura.
4) Vorbă slavonă, ce însemnâză baniță, cu care se măsurau tote
producțiunile câmpului, ce avâu semințe. Iar scutirea consta în a
nu lua deciuâlă din aceste produse, precum și din fânul monăstirei.
5) Vorba zahara seu zăchere este turcâscă și însemneză cereale,
apoi provisiuni de resbelu.
°) Vorba sursatîî, în plural sufsaturi, nu-i cunoscemu sensul.
’) Rokisițiunî și contribuțiuni pentru formarea batalidnelor, ce
compunâu milițiile streine.
8) Turcii îșî procurau o cantitate forte mare de untu în Țările
române. Când însă locuitorii nu avâu untu în natură, său canti
tatea de untu, ce se strîngea din Țâră, era mai mică, de cât acea
cerută, atunci acâstă dare se transforma în bani sub denumirea
de «birul untului.»
9) Debilitarea Domnitorilor adusese pre țâră totu felulu de con
tribuțiuni, între care era și o plată ilegală, ce se da din când în
când nu numai Sultanului, dar și chanuluî tătărăscu.
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characi, de lipsa characiuluî ’), de velikii seină, de
sema a doa și a trea *2), de keltuela vistieriei 3),
de ronduelele și sataralele, care se punu pre siliste4),
de podvode s), de mertice 6), de conace și de cal
de olacu7) și de altele de tote dăjdiile și ronduelele,
ori-câte aru eși de la vistiria domniei-mele preste
and în Țeră, nimicii valu și bântuelă să n’aibă.
Așijderea și de oerittt ale lor drepte bucate pgnS
la 1000 și de dijmăritti, stupi 300, râmători 400,
să fie ertațl, nici o dată de nimene bântuiți setî
trași să nu fie8). Acești scutelnici cu scutirile acordate
’) Characiu vorbă turcescă și însemneză tributul, ce Țera plătea
curte! suzerane. Când funcționarii turc! declarau, că characiul era
lipsă, atunci Țera era obligată, de a complecta lipsurile.
2) Velikii samă=comturile mari seu generale ale Țerei. Aceste
erau contributiuni, care se impuneu Țârei de cătrâ elementul admi
nistrativii de îndată, ce banii erau delapidați și nu se ajungeu la
ekilibrarea comturilor.
3) «Keltuela vistieriei» era contribuțiunea pentru întreținerea
Ministeriuluî de finanțe, seu a vistieriei. Vorba vistierie este veke
românescă.
4) Dări puse asupra satelor. Vorba sili see este slavonă și vine
do la cejenie=locuință, aședare, apoi în românesce satii.
G) Vorbă slavonă, no#BOfla=transportu. Aici contribuțiune pentru
carele de transportul armatei.
6) Merticu de la slavinescul M'hpa=mâsură, porțiune. Și însâmna
porțiunea, dată spre întreținerea amploiaților turci, venițî în Țeră.
') Conac este vorbă turcescă și însâmnâză casă de ospitalitate,
Iar olacu curierii. Serviciul poștalii, care era numai ocasionalu,
se întreținea cu cai de rekisițiune, iar casă de ospitalitate erau
datori să ofere armatelor și amploiaților turci toți locuitorii Țârei.
8) Docum. mon. Sinaea No. 4, 6, 15 și 12. Acestii din urmă se
datoresce lui Alecsandru Nicolau Mavrocordat, cu data de la 1711
Și este copietii dupre celu dintâiu.
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nu numai, < ă au fosta confirmați de Domnitorii ur
mători, dar ei au fosta și adauși. Nicolati Alecsandru
Mavrucordat la 1711 a adausti monăstirei încă dece
familii de scutelnici, iar la 1723 Mai 13, acordă mo
năstirei încă unu numărti de cinci-spre-dece scutelnici1). La 1735 Iunie 20, Grigorie Gliica a crescuții
numărul scutelnicilor monăstirei cu trei-^eci, iară
Michai Constantin Șuțu, la 1783, a mai înmulțiți!
numărul scutelnicilor încă cu doă-deci și patru 2). In
resumatu, numeral scutelnicilor s-tei mănăstiri Sinaea
a mersă tot crescândă pene la finele secuiului al XVIIIlea
și acesta pentru curentul, că scutelnicii cultivau mo
șiile monăstirei și efectuau tote serviciile casei.
In genere vorbind, monăstirea Sinaea în decursul
secuiului al XVIII-lea, și-a formată averea sa prin
fundatorul monăstirei, prin Domnitorii Țerei și in fine
prin donatori, iar formele averei erau bunuri fondare,
privilegii și omeni de serviciu, numiți scutelnici.

VI.
Confirmarea fundațiunei. Nu e de ajunsîi, ca voia
unui omti să se decidă pentru disposițiunile cele
mai bune sociale. Acestă voie, deși este condițiunea
fundamentală a fie-căria disposițiuni umane, ea trebuesce să fie și confirmată; și confirmațiunea volei
omului se efectuă, conform organisațiunei sociale
a unui stattL Astă-țli, când ideea de statal este
’) Docum. mon. Sinaea Mo. 8 si 14.
2) Idem. No. 5 si 16.

72

limitată în elementul activii pur-socialii, orl-ce confirmațiune a volei omului este restrînsă între ele
mentele active și curat-sociale ale statului. In secuiul
al XVIII-lea însă, și mai ales la Români, unde Bi
serica era privită, ca paladiul societăței, iar persdnele
active ale Bisericei de multe-ori țineți locul personelor de statii; unde Metropolitul cu Episcopii
Țerei în capul divanurilor obștesci erau regenții de
drepții ai Domnitorilor, iar preuțil prin sate de
ordinar făcâii pre judecătorul de pace x); și în fine
unde Codicele Justinian era în tdtă vigdrea.. Iar
dreptul de: «audienția episcopală» se estindea asupra
tuturor Gestiunilor de dreptu; clicemti, în fața unei
asemenea organisațiunl sociale, elementul religioșii
se considera tot-de-una ca indispensabilii, pentru
confirmarea orl-cărel disposițiunl și mal ales religiose.
Spătarul Michal Cantacuzin face mănăstirea Sinaea,
o organiseză cu Așezământul seu, putea el să nu
facă ușii de tdte acele elemente, care îi presentau
mai multe garanții, pentru realisarea în perpetuitate
a disposițiunilor sele ? Eca cuvântul, pentru care
el, în confirmarea Așă^ământulul seif, s’a servitu
atât de elementul socialii al timpului, cât și de cel
religioșii, și a căutatii, încă fiind în vieță, ca Dom
nitorii Țerei, cât și prelații Bisericei să confirme
*) Poporul nostru a iubitu tot-de-una judecata prin arbitrii, și
arbitriul celu mai de încredere în certurile lui este preutul. Și
păn6 astă-dl preutul de stimă pentru săteni resolvă cele mai multe
diferințe dintre parocliienii sei, iar sătenii au espresiunile tipice:
«să vedemu ce dice și Părintele, s6u Tata popa».
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cele dispuse de dînsul in favorea s-tei mănăstiri
Sinaea. Aici însă voimti să adăugămu, că Spătarul
Michaî Cantacuzin nu s’a servitti nici direct și nici
indirect de autoritatea Metropolitan! Teodosie, pre
timpul căruia s’a fundații monăstirea Sinaea și încă
în Eparcliia s-teî Metropolis a Ungro-Vlachiei. Dar
acesta provine, credemii noi, nu din ore-care cause
de indisposițiune a Spătarului cătră persona Metropolitulul, ci simplu numai din aceia, că singuri
Domnitorii Țerei putău să ruineze Așezământul lui
pentru monăstirea Sinaea, și de aceia a trebuitei
să facă ușii de autoritatea religiosă, carea pre acele
timpuri era impunătăre și pentru Domnitorii Țerilor române.
Abia terminată construcțiunea monăstirei Sinaea
și Spătarul Michaî Cantacuzin a îngrijitu, ca să
obțină din partea Domnitorului Constantin Bran
co venul doă chrisove, unul de la 1698 și al doilea
de la 1701 Martie 9, cu care confirmă dania de
una sută talere, făcută monăstirei Sinaea de la oc
nele Slănicului 1). Făcendtt în fine Spătarul Michaî
și Aședămăntul monăstirei Sinaea, el obține alte
doă chrisove din partea Domnitorului Nicolati Alecsandru Mavrucordat, tot în interesul fundațiunei
sele 2). Nepotul Spătarului, Domnitorul Ștefan Can
tacuzin, cu chrisovele de la 1714 Iunie 23, 24 și
25, acordă și confirmă mai multe scutiri monăs__—------------’) Docum. mon. Sinaea No. 3 și 4.
2) Idem No. 8 și 12.
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tirei Sinaea x). In documentul de la 23 Iunie, Domnito ul ne spune, că, părinții monastireî Sinaea la
acestă dat i eraă: Moldoveni, Ungureni, ArbănașI
(Albanezi) și Șerbi. Mai toți Domnitorii, următori
lui Ștefan Cant icuzin, pbnă la Alecsandru Ipsilant,
1805, aă edată chrisove, cu care aă confirmată
esistența, averea și privilegiile mOnăstirei Sinaea;
dar noi aici să întorcemă atențiunea particulară
asupra chrisovelor, provenite de la Domnitorii din
familiile Ghica și Racoviță, carii cu disposițiunile
lor au obținutti titlul de ctitori ai mOnăstirei Sinaea.
Domnitorul Michal Racoviță a emisă trei chrisove
din anul 1731, cu data de la 30 Martie, altul de
la 15 Mai și al treilea forS dată, prin care confirmă
tdte privilegiile, stabilite de Domnitorii anteriori*
2).
In fine Grigorie Ghica dă chrisovă la 1735 Iunie
20 și aici se adaugă scutirile și privilegiile mO
năstirei 3), iar la 1752 Mai 11, se emite ună al
doilea chrisovă din partea familiei Ghica, unde,
trebue să o recundscemă, că monăstirea Sinaea a
fostă din noă restaurată în privința avere! și klar
a Așezământului el. încă de pre la 1720, ună
Episcopă grecă, cu numele Dionisie Tirulois, a intrată
în monăstirea Sinaea «in silnicie» și venșlendă ave
rea monastireî, a nimicită chrisdvele și «a stricată
așe^Omenturile mOnăstirei 4).» Grigorie Ghica prin
’)
°)
)
4)

Idem No. 6, 7 și 12 bis.
Docum. mon. Sinaea No. 1 bis, 15 si paket. 46.
Idem No. 11.
Docum. mon. Sinaea No. 17 și 34.
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chrisovul menționată a dispusă mai întăiă înfie
rarea usurpatorului și a luată măsuri, ca să se
răscumpere averea înstreinată și să se lestabilescă
Aședămentul de pre al doilea esemplară, depusă
de Spătarul Micliai Cantacuzin în monăstirea Colța,
spre păstrare 1). Da, Spătarul Michai Cantacuzin a
îngrijită, cât a trăită, ca fundațiunea sa să fie con
firmată de către Domnitorii Țerei, și o asemine confirmatiune a obținută monăstirea Sinaea și din partea
Domnitorilor următori.
Al doilea elementă, de care însuși Spătarul Michai
Cantacuzin a făcută usu, pen tiu confii marea fundațiunei sele, a fostă elementul eclesiastică. Spătaiul
s’a gândită și la mijlocul, cum pote să subjuge
consciințele succesorilor sei, în respectarea disposițiunilor sele ■, și pentru acesta îlă vedemă, că el
încă de la 1698 luna Martie recurge la Patriarchul
Ierusalemului, Dositei, și-lă rbgă, ca să emită unu
actă, cu care să supună Westernurilor celor mal
înfiorătore pre Domnitorii, Metropoliții, boerii seă
și rudele sele, care ar voi să desființeze fundațiunea
sa seă să atace disposițiunile, relative la organisațiunea și dotațiunea monăstirei2). Tot Patriarchul
documentul No. 34 este de totă importanța, respectiv de fap
tele lui Dionisie și de rolul lui Dimitrie Gliica, față, cu monăstirea
Sinaea.
3) Docum. mon. Sinaea No. 15. Aici observămu, că blestemurile
patriarchale au fostu desprețuite de doi egumeni, greci de origine,
pionisie și Damascen, carii s’au făcută egumeni în contra dispositiunilor AședSmentulul și ale actului patriarchalii și au despoletu
monăstirea de averi. Detaliurî asupra acestor egumeni mal jos.
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Dositei, clar numai la 1702 Iulie 15, îi dă unii al
doilea actu patriarchalu, cu care acum în patru
puncte confirmă tote cele dispuse de Spătarul Michai
și confirmate de Domnitorul Constantin Brâncovenul
și care privescu pre destrea și organisațiunea monăstirei Sinaea 1). Tot în anul 1702, dar numai la
Octomvrie 18, Spătarul Michai Cantacuzin obține
unii al treilea actti din partea Patriarchului de Con
stan tinupolti, Gavriil, cu care iarăși supune sub
blestemii pre persdnele, ce ar cuteza să atace averea,
prerogativele și organisațiunea monăstirei. Aici
monăstirea Sinaea este scutită și de dările cătră
kiriachia locală, obligând!! pre monăstire, de a fi în
legături numai morale cu Metropolitul Țerei23
). In
fine Spătarul Michai ne spune prin Așezământul
seu, că el a mai obținuți! doă acte patriarchale, cu
care confirmă totu, ce a dispusei el pen tiu monăs
tirea Sinaea. «Și acesta, dice Spătarul, a se păzi tot
așa, s’au făcutu blestemii, după cum arata chrisovul
Papei și Patriarch!! al Alecsandriei, kir Samuil )
și al prea fericitului Patriarch!! al Ierusalimului, kir
Chrisant 4).» Cu modul acesta înkelemtî acestu ca
pitul stabilind!!, că Spătarul Michai Cantacuzin în
confirmarea disposițiuntlor sele, relative la monăstirea
Sinaea, s’a servitu pre cât de autoritatea civilă a
*) Docum. mon. Sinaea No. 2.
5 Idem No. 8.
A
.
3) Acestu documents noi nu l’am pututii găsi nici in monas nea
Sinaea și nici la Eforia Spitalelor civile din Bucurescl.
4) VedI documentul de mal sus și Docum. mon. Sinaee No. o.
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timpului, tot pre atâta și de autoritatea ecleziastică
superioră, pentru ca astri-feliu fundațiunile sele să
pdtd deveni respectate de societate, și obligătore
pentru conștiințele omenilor.
VII.
Stariții. Prosperitatea unei instituțiuni se condiționeză și cu meritele personale ale superiorului
ei. In monăstirea Sinaea și în nisce epoce, când
tbtă societatea era dispusă, de a contribui la desvoltarea unor aseminea instituțiuni, stariții erați
personele, care făceti, ca monăstirea să prospereze,
și alte ori să o vedeniu într’o posițiune de regresri
și redusă kiar pene la ruină. Eca cuvântul, care
aici ne impune, ca făcendri ușii de documente și
avendu in vedere și pomelnicul1) celu mare al monăstirei Sinaea, să dămri cea mai mare posibilă
desvoltare espunerei, ce ni prestă, căutândri a da
totu meritul, ce trebues.ee atribuită fle-căruî stariții.
Făcendu usti de espunerea clironologică a stariților monastirei Sinaea, noi vomii mai observa și
o altă particularitate, adecă, de a da fle-cărui su
periorii acelti titlu, pre care i-lii atribuea vederile
timpului. Noi amu vâțlutu mai sus, că superiorii
monăstirilor în Țâra românescă purtau când titlul
de «stariții» și alte ori ei se titulari cu celu de
*) Cuvântul pomelnicii este slavon u. El vine de la verbul noMirnaTL s6u n^JinyTr» = a menționa, a numi, a celebra memoria
unui defunctu. In totul «Memoriu.»
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«egumenii. * Acesta nu fOră distincțiune și el denotă
pCnă la unii punctti privirile timpului asupra ca
racterului monăstirei, precum și posițiunea de de
pendență a unei monăstirl, față cu alta. Și noi
pentru acesta vomti căuta, ca, conform documen
telor, să păstrămu titlurile, ce se atribuiati fie-cărui
superiorii al monăstirei Sinaea.
1. Nicodim. Acesta este superiorul cel mai vekiti
din epocha monăstirei Sinaea, începută cu Spătarul
Michal Cantacuzin. Pomelnicul monăstirei Sinaea,
recunoscendti și el pre Nicodim de celti mai vekiti
superiorii al monăstirei, îlti pune de la anul 1695,
data construire! monăstirei celei vek! de Spătarul
Michal, p6ne la 1735, când, ca egumenii, a urmatii
unii Episcopii grecii, cu numele de Dionisie Tirulois1).
Administrațiunea monăstirei Sinaea de către starițul
Nicodim în timpii de patruzeci an! se opune da
telor positive, ce ni le-aii păstratti documentele
acestui sântii locașii. începutul stareție! lui Nicodim
cu anul 1695 se confirmă și de documentele istorice,
dar termenul acestei stărițil, adecă anul 1735, este
contra^isti mal de tbte documentele. Intăiti, Dionisie
în stariția monăstirei Sinaea este în adevbrti ur
mătorul lui Nicodim, dar nu la anul 1735, ci
preia 1721. O dicemti acesta; fiind că de la 1721
documentele nu menționeză mal mult de starițul
Nicodim, Iar la 1721 Mal 30 ele punți, ca starițti
’) Pomelnicul mon. Sinaea.
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al monăstirei Sinaea, pre Dionisie. Domnitorul Nicolau Alecsandru Mavrucordat, prin chrisovul de la
1723 Septemvrie 5, face mențiune despre Episcopul
Dionisie, ca egumenii al monăstirei Sinaea și kiar
se esprimă astu-feliti, încât se întrevede, că Dionisie
era egumenii și încă în favore la Domnitorii; adecă:
«Și sfinției sele părintelui Episcopului, proin Trilois,
năstavnicul acestiași monăstiri» 1). Pre longă aceste,
decă întdrcemti privirile ndstre și asupra unui alții documentii al lui Grigorie Ghica, de la 1752 Mai 11, mai
constatămii și acesta, că starițul Nicodim a foștii în
lăturați! din stăriție de cătră Dionisie întrTmtt modii
contrarii Așezământului. Adecă, Z^ce Domnitorul
Grigorie Ghica: «întâmplându-se de aii mersi! la
numita monăstioră, spre locuință, unu Dionisie
Tirolois, Episcopii Sacâzlâu, care silnicesce htândii
monăstirea asupra lui, ca să o iconomisescă» etc.2).
Cu moduli! acesta, noi ne vedenii! obligați de do
cumente, ca să admitemu, că starițul Nicodim a
administrații monăstirea Sinaea numai pănă pre la
anul 1721 Mai 30, când «silnicesce» a foștii înlo
cuitii de cătră Dionisie.
Fără a putea ficsa originea starițului Nicodim,
adecă decă el a foștii românii din Valachia, Mol
dova, seti Transilvania, constatămii între altele și
*) Docum. mon. Sinaea No. 29. Vorba năstavnicu este slavonă
de la verbulu nacTaBiirr. = a supta pune, a înv&ța. In totul supe
riorii, sdii învățătorii. Iar vorba proin este grâcă și vine de la
adverbul rcpiuvp = predecesorii, foștii.
2) Docum. mon. Sinaea No. 34.

acestă particularitate, că pre timpul acestui starițu
monăstirea Sinaea era populată cu părinți de di
ferite naționalități. Domnitorul Ștefan Cantacuzin,
nepotul de frate al fundatorului monăstiiei Sinaea,
cu documentul de la 1714 Iunie 23, confh mândtî
moșia Câmpina, făcută danie monăstiiei de cătiă
«popa Preda din Câmpina», și arătându modul, cum
Spătarul Michai a construitei monăstirea din temelie,
constată, că in monăstirea Sinaea se află «călugdrași
Moldoveni, Ungureni, Arbănași (Albanezi) și Șerbi1).»
De unde resultă, că și starițul Nicodim în monăs
tirea Sinaea nu făcea distincțiune între Moldoveni
și Munteni, și acesta pentru cuvântul, că și pre la
începutul secuiului ai XVIII-lea în relațiunile Ro
mânilor domina principiul religiosităței, care intro
ducea bunele relațium între creștinii de diferite
naționalități, și cu atâta mai mult între Romani.
Nicodim în unele documente, contimpurane lui,
portă titlul de stariții, iar în altele, el se numesce egu
menii ; și acesta ne face să înțelegemu, că monăstirea
Sinaea, fiindii sub dependința celei de la Colța, ea
tindea sub starițul Nicodim și la independență, mai
ales după mdrtea Spătarului Michai, și când ea
ajunsese a-șl avea averile sele. Și în adevdru, sta
rițul Nicodim, colucrându cu Spătarul Michai Can
tacuzin la construirea monăstirei, și contribuindu
la formularea Așd^ementulul, el a lucratî) și singurii
după mdrtea acestuia, la prosperitatea monăstirei.
Docum. mon. Sinaea No. 7.
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A înmulți tu averea monăstirei prin mai multe donațiunl, câscigate de la diferite persdne pidse, a
obținută. de la Domnitorii Constantin Brâncovenul,
Ștefan Cantacuzin, Nicolaiî și Ioan Mavrocordat mai
multe chrisove, prin care a confirmați! donațiunile
câscigate, și a căpătată mai multe privilegii și scu
tiri pentru mOnăstirea Sinaea 1). Și ca să se vadă
și mai bine activitatea starițului Nicodim, față cu
mOnăstirea Sinaea, precum și posițiunea monăstirei
Sinaea în raporturile ei cu mOnăctirea Colța, estragemă aici o parte din Cartea de judecată a isprav
nicilor scaunului Bucureștii, de la 1721 Maiă 30,
care este celă mai de pre urmă actu al starițului
Nicodim și din care avemu mai multe date, relative
la mOnăstirea Sinaea și mai ales stăruința cea mare
a lui Nicodim pentru interesele monăstirei Sinaea:
«Dat-am acestă carte a iidstră, clică ispravnicii, sfin
ției săle părintelui Nicodim, egumenii de la s-ta și
dumnețleesca monăstire, ce se kiamă Sinaea, după
apa Prachovei, care monăstire Ieste din temeiă2)
făcută și înfrumusețată de răposatul Michal Canta
cuzin, biv. vel. Spătarii, pentru că aici înaintea
nostră au avuții judecată și întrebăciune de față cu
Trandafir și cu jupanul Miclialake, pre care i.-aă foștii
făcuttt răposatul Michai Spătarul Epitropi la mODocum. mon. Sinaea No. 1, 3, 4, 6. 8, 9, 11. 12, 12 bis, 3 bis
si 15. Docum. Efor. Spitalelor civile din Bucuresci, No. 26, 32,
33 și 34.
s) Vorbă grecă de la
= temelie, și apoi prin înmuierea
si eluderea kiar a lui l, temeiu.
7
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năstirea, ce se kiamă Tresfetitele de aici din ora ști
din București, care mănăstire iarăși din temeiti este
făcută și ’nfrumusețată de răposatul Michai Spătarul,
dicendu sfinția sa, părintele Nicodim egumenul, cum
că dăn deciuela sărei dă la ocna Slănicului a fostu
datu răposatul Michai Spătarul milă s-tei mănăstiri
Sinaea să iea pă anii talere o sută, ca să fie pentru
ohrana și kivernisela r) călugerașiloru, ce se voru
afla locuitori la Sinaea, și pentru acestă milă ne-au
datti părintele și unu chrisovu al răposatului Con
stantin vodă Brâncovenul voevodti, în care chrisovu
scriea, în toți timpii să iea mănăstirea Sinaea acea
milă, ce scriemu mai sus. Iar când ieste acuma
Epitropii nu-I dau bani dă sîintu patru ani 2).» Starițul Nicodim, câștigându acestă judecată și făcendti
pre Epitropi ca să platiască către mănăstirea Sinaea
darea anuală de una sută talere, el la anul 1721
între lunele Mal și Septemvrie, după ce a înavuțitti
mănăstirea Sinaea, a trebuitu să o cedeze «silniceșce» lui Dionisie.
Cu modul acesta noi stabilimtî pentru partea positivă a istoriei, că starițul Nicodim este celu întâiu
stariță al monăstirei Sinaea, din epocha Spătarului
Michai Cantacuzin, el a colucratu la construirea și
organisarea monăstirei, i-a înmulțită averea și pri
vilegiile și a administrat’o de la anul 1695 pene la
1121^ adecă 26 de ani.
) V orbă intrată în limba română prin cea grâcă, și anume prin
veibul
— guvernezi!, administrezi!, economisescu.
’) Docum. mon. Sinaea No. 32.
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Partea tradițională. Puindule Spătarul Michai și stanță,
anume pre unu Nicodim, alesă dintre călugării adunați,
regulându-le și legi, cum să’și petrece viețuirea cu postire,
și întărindă aceste cu mari legături archieresci, după cum
se arată în ctitoricescul Aședementă. Ca în monăstire să
fie pene la doi-spre-dece călugări pusnici, iar sichastri prin
păduri să fie cât de mulți, care și aceștia să-și primiască
chrana din monăstire. Toți suntă îndatorați a fi rugători
pentru ctitori, pentru împărați și Domni și pentru totă
lumea. Și ori-care dintre urmașii viețuitori stariți după vremi
simtă datori întocmai ale păzi; iar cine va îndrăzni ale
skimba și ale călca, trecendu-le cu vederea, atât din stariți,
cât din autoritatea bisericescă și politicescă, să fie supt
blestemul archierescă. Care Aședămentă să vede întărită
și cu chrisovă domnescă.
Și s’aă rânduită șese omeni scutelnici din satul Breza,
carii, drept dajdie seă bird, să merge fie-care la rondul seă
a transporta cu caii la acestă monăstire de la Țeră nutri

mentul de chrană pentru pusnici. Iar mai pre urmă s’aă
mai cumpărată pentru Sinaea din partea ctitorului o sforă
de moșioră în apa Telejenului de la unii din moșnenii
ManecenI, de-avalma cu alțl moșneni din satul Isvorele ; și
după vremi aă mai și căpătată danie starițul de la unii
făcători de bine moșneni. După care acestă moșie s’a cliotărnicită, făcendu-se ună trupă.
Luândă numitul Nicodim grija de stăriție, și fundă tînără
de ani, dar vertosă în ideile sele, și cu frica lui D-^eă, s’aă

învrednicită chirotoniei în preotă și aă starițită patru-deci
și opt de ani’). In timpul stariției lui, Nicodim s’aă arătată
vrednică de laudă, că, cu purtările și cu sfătuirile sele du-

‘) Tradițiunea în acestă puntu este în oposițiune cu datele do
cumentate și klar cu pomelnicul monastirel, care acordă lui Nicodim
o stăriție de patru-deci de ani.
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chovnicesci, pre mulți făcători de bine creștini I-aă trasă,
de aii dăruită danii de moșii, adăugândă destrea monăstirel,
despre care multă s’aă bucurată ctitorul Michal. Și pre
longă ceia, ce au căpătată, aă mai și cumpărată munții
cu mică preță, adecă muntele Șețu, longă valea lui Bogdan,
muntele Gagu mare și Petra arsă, unde după vremi s’aă
ivită Vulcan, și alte trupuri de moșii.

2. Dionisie. Acesta este grecii de origine și s’a
introduși! în mănăstirea Sinaea, pre timpul starițului Nicodim, mai întâia, ca locuitorii al acestei
mănăstiri. Fiindu pre tronul Țerei Nicolaii Alecsandru
Mavrucordat, în domnia a doa (1719—1730), celti
care a supusa mănăstirile și pre preuți la diferite
dări și a omorîtfi și pre renumitul Metropolita Antim,
supranumiți! Iverenul1), era forte ușorii unui streinii,
ca Dionisie, să nimiciască prescripțiunile Așezămân
tului Spătarului Michai, care interziceți «ori-cărui
streinii, de a deveni starița în mănăstire,» să desprețuîască jurămenturile și legăturile Patriarchilor,
cu care se obligau posteriorii la respectarea acelor
prescripțium, și kiar să înlăture pre starițul legitimii,
apucându mănăstirea, dupre cum țUce Domnitorul
Grigorie Ghica, «silnicesce, ca să o iconomisescă 2).»
Pre longă aceste, Dionisie ni-a lăsatii unii docu
menta murald, din care se vede, pă la 1720 Mai
10, el se află în mănăstire, fără ca tota-o-dată să
fie și starița. Eca acesta documenta, săpata pre
pătra, ce se află de-asupra ușei, carea dă din casele
‘) 'lazopta
itakai Aaxiaț A. 4>iute’vo6, T. II, pag. 311—312.
2) Docum. mon. Sinaea No. 14.
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stăriție! în curtea a doa a monăstirei: «Acesta portă,
și tote înoiturile, ce se vădii aci, au făcutii părin
tele Dionisie, proin Tirulois, în dilele lui Ico. Nicolai
voevoda, anul de la Adam 7228 (1720) Mai 20.»
In genere, documentele istorice ne obligă, ca să
recundscemu, că Dionisie s’a introduși! în monăstirea
Sinaea cam de pre la 1719 și a devenitti starițti
alti mOnăstirei Sinaea într’unti modu cu totul ne
regulatei.
Pomelnicul monăstirei Sinaea pune pre Dionisie,
ca starițu, de la anul 1735 pănă la 1737. Că Dio
nisie a ocupatii unti timpii scurtii mOnăstirea Sinaea,
acesta este adevăratei, dar probele documentale se
opunîi în cât privesce anii, în carii Dionisie a ținutti
pentru sine monăstirea Sinaea. De la 1721, docu
mentele monăstirei Sinaea nu menționeză mai mult
de Starițul Nicodim. La 1723 Septemvrie 5, Dom
nitorul Nicolati Alecsandru Mavrucordăt dă chrisovtt
monăstirei Sinaea pentru viile călugărului Atanasie
Burnaz, și de aici, dupre tote espresiunile îngrijite
ale documentului, se vede, că Dionisie era în totă
splenddrea administrați unei monăstirei Sinaea. Dar
mai specialii: «sfintei și dumnedeescei monăstiri,
ce se kiamă Sinaea, unde se cinstesce și se prăznuiasce (serbeză) chramul Adormire! Prea sfintei de
D-deti Născătdrei și pururea Feciorel Măriei, care
monăstire ieste pre apa Prachovei, supt muntele
Buceciul, și sfinției sele părintelui Episcopului Proin
Tirolois, năstavnicul acestiași monăstiri și tuturor

călugbrașilor, câți se află, locuitori la acești! sfanții
locaști, ca să aibă a ținea și a stăpâni viile lui
Atanasie călugărul, carele s’ati kiematti pre nume
mirenescti Anton Burnaz, feciorul lui Enake Bur
naz, care vii se află în delul valea Tencului» 1). De
unde se vede, că Dionisie, apucândti monăstirea
Sinaea «silnicesce» de la starițul Nicodim, elfi, la
1723 Septemvrie 5, se afla egumenii la acdstă
monăstire.
De altă parte, pomelnicul mOnatirei Sinaea este
în erore și atunci, când afirmă, că Dionisie a ținuți!
stăriția monăstire! Sinaea pâne la 1735, și că lui
Dionisie l-a urmatii în stăriție Nifon. Mai întăiti
numai singure doe documente făcu mențiune despre
Dionisie, ca starițu al monăstire! Sinaea, și anume
cele de la 1723 Mai 13 și Septemvrie 5, emanate de la
Nicolati Al. Mavrocordat. Bre longă aceste, Domnito
rul Grigorie Gliica, prin chrisovul de la 1752 Mai 11,
vorbindu despre Dionisie, ca despre unii usurpatorti
al stăriție! mOnăstirel Sinaea, se esprimă astti-feliti
în privința alungărei lui din monăstire: «Ale căruea
dar fapte înțelegendu-le Domnia sa, rOsposatul întru
fericire, unkiul Domniei mele, Nicolai Alecsandru
Voevodu, nici într’unti kipti n’ati pututti suferi fapte
ca acelea, ci cu mare mânie Vau lipsitii de acolo2).-»
De unde urmeză, că alungarea lui Dionisie din mo
năstirea Sinaea trebue să se fi petrecutii înainte de
*) Docum. mon. Sinaea No. 29.
*) Docum. mon. Sinaea No, 34,
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anul 1730, data morței lui Nicolati Al. Mavrucordat x). Documentele, de care dispunemti în privința
mOnăstirei Sinaea, ne autoriză, ca să stabilim ti alun
garea lui Dionisie din monăstirea Sinaea înainte și
de anul 1729, când stăriția acestei mOnăstiri era
ocupată de cătră egumenul Mitrofan*2). Cu modul
acesta, avOndu în vedere, că documentele menționeză
de Dionisie numai în anul 1723, și că elfi a ținută
monăstirea Sinaea unu timpii scurtă, trebue să admitemii, că Dionisie, ca egumenii al mOnăstirei
Sinaea, a fostă introdusă de Nicolati Al. Mavrucordat
și alungatu de acolo tot de acestti Domnitorii, si
anume, cam de pre la anul 1720 și pene pre la 1723,
când a fostă înlocuită cu egumenul Mitrofan.
Luândă Dionisie administrațiunea mOnăstirei Siriaea contra AșOdOmentuluI Spătarului Michai Cantacuzin, care era confirmatii de doi Patriarch! al
Ierusalemului Dositei și Chrisat, precum și de cei
l’alți trei PatriarchI ai Bisericei ortodocse; fiindti
Dionisie ajutatii la înlăturarea starițulul Nicodim
de către Domnitorul Nicolau Al. Mavrucordat, care
supusese monăstirile și pre preuți la dări și care,
din causa protestului contra unor astti-feliă de
abnormități, a distituită pre renumitul Metropolită
al Ungro-Valachiei, Antim Iverenul și a dispusă,
’) Nicolau Al. Mavrucordatu a ocupații domnia a doa oră de la
1719 — 1730, când a muritu și s’a înmormentatu în mon. s-tei Treimi
de longă București, supra-numită Văcărești!, și care a foștii con
struită de dînsul. (toxap.
rcakat Aaxta? A. dJuuretvoo, T. II, p.
2) Docum. mon. Sinaea No. 46.

88

ca să fie înecații în Dunărea1); introducendu-se acolo
cu scopti de viețuire monachală, Dionisie a renunțați!
pentru unii timpii la trepta de Episcopii Tirulois,
s’a făcutii egumenii al monăstirei Sinaea, și în locti
de administrațiune a adusii asupra monăstirei Sinaea
o complectă devastațiune. Eiindîl monăstirea Sinaea
bine dotată încă de Spătarul Michai Cantacuzin, și
înmulțită fiindii averea monăstirei de cătră starițul
Nicodim prin donațiuni de la diferitele persdne pidse,
Dionisie a obținuți! de la Domnitorul Nicolati Al.
Mavrucordat doă chrisove din anul 1723. cu care
a adausti și el averea monăstirei; adecă cu clirisovul
de la 13 Mai adaugă monăstirei cincî-spre-^ece scutelnici 2), iar cu celti de la 5 Septemvrie confirmă
pentru monăstirea Sinaea dama călugărului Atanasie
Burnaz, care consta din o vie, situată pre unii delii
la valea Tencului 3). Aceste fapte ar da administra
te! lui Dionisie unu caracteru recomandabilii, decă
n’ar esista altele, care să o compromită, și să o represinte, ca pre o curată devastațiune a monăstirei.
Așa egumenul Mitrofan este nevoitii a rescumpăra
muntele Domnele din Bucecii, vendutti de cătră
Dionisie unu! Coman4). Iar Domnitorul G-rigorie
Chica, nepotul lui Nicolati Al. Mavrucordatu, eca
cum represintă administrațiunea lui Dionisie prin
Loc. cititu mal sus din Dionisie Fotino.
2) Docum. mon. Sinaea fore numirii.
a) Idem No. 29.
4) Docum. Eforiei Spitalelor civile din Bucuresci. Condica mon.
Sinaea, pag. 32—33.
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chrisovul de la 1752 Mai. 11: «Așijderea, și când
se va întâmpla petrecania starițului, iarăși din ob
ștea monăstirel să se pine stariții cu știrea Epitropului de la mănăstirea Colța, iar nu din alți streini,
seti fără de știrea Epitropului Colții. Dar după vremi
întâmplându-se, de au mersti la numita monăstioră
spre locuință unu Dionisie Tirolois, Episcopii Sacâzlâti, carele silnicesce luându și sfânta monăstiOră
asupra lin, ca să o iconomisiască, și fiind omu năpasnicu x) și de D-deu netemetoru, nu numai că au
stricatii tote așty&mânturile și tocmelele, ce făcuse ră
posatul Michai Spătarul, ctitorul monăstiorel, ci aii
prăpăditii monăstiorel orl-ce aii avută întru atâtu,
cât n’au rămașii monăstioră cu nimicii.
«Ale căruia dar fapte înțelegendu-le Domnia sa,
răposatul întru fericire, unkiul domniei mele, Nicolai
Alecsandru voevodu, nici într’unu kipti n’au pututti
suferi fapte, ca acelea, ci cu mare mânie l’au lipsitii
de acolo, dar pănă a eși el de acolo, pă longă alte
multe, ce făcuse, aii luatii și chrisovele și alte scrisori
ele ale monăstirel, mal vârtos cele, ce aii fostă de aședementul monăstirel, și întru atât n’atî pututu nimene
sti, in focii le-au băgații, seu ce le-au făcută, că nici
de cum nu s’aii pututu afla **2).»
’) Vorbă slavonă nanpacm>iii=vanu, nedrepții, cumplitu. Aici cu
sensul de cumplitu.
2) Docum. mon. Sinaea No. 34 cfr. Docum. No. 17. Acestă afirmațiune a chrisovului so probeză și prin starea actuală a docu
mentelor mbnăstirei Sinaea. Mal tbte documentele monstirel Sinaea
suntu copii șeii reproduceri. însuși Aședbmbntul Spătarului Michai
s’a păstrată tot în copie.
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Dionisie Tirulois, ca egumenii, are, în genere vorbindă, ună rolă negativă fața cu sânta monăstire
Sinaea. Ș’a introdusă aici «silnicesce,» și «fiinclă unii
omit năprasnică și de D-deu netemetoră», a «econo
misită» monăstirea numai în profitul seu, și pote și al
acelor ce l’aă tolerată, fiind-că sistema lor de jăfuire
a întrodus’o și în mOnăstirea Sinaea.
Partea tradițională. După reposarea acestui stariță Nicodim, au intrată altul prin mijloce siluite, anume Dionisie
Archiereul, cu porecla Terlois, seu Sacâzlâu, de nație grecă.
Acesta au vrută să strice, călcându ctitorescul Aședămentu,
și nu aă stărițită mult; că, jăluindu-se călugării pentru
dînsul la Epitropia Colții, l’aă lipsită, și cu fugirea lui
multe lucruri, documente și alte obiecte le-aă sfeterisită1).

3. Mitrofan. Despre acestă egumenă nu face nici
o mențiune pomelnicul s-tei mănăstiri Sinaea. Ilă
găsimă însă în alte documente ale mănăstire!, re
lative la averea imobiliară. Așa la 1729 egumenul
Mitrofan face înscrisă cu ună Draghiciu, pentru
cumpărarea unei vii 2). Și la 1731 Mai 15, când
pre tronul Țerei se afla Michal Racoviță, care în
respectul mănăstire! Sinaea portă titlul de ctitoră,
egumenul Mitrofan face ună actă, în urmarea căruia
el rămâne cu monăstirea Poena, care penă la acestă
dată și în persona lui Mitrofan aveă ună egumenă
*) Vorbă grecă de la ccpstepo? = altul și a'pmplău = alterezi!.
De aici în românesce alterezu destinațiunea unul lucru, mi-lu
impropriezu.
’) Docum. mon. Sinaea forO numără.
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și o administrațiune comună1). Din tote aceste date
positive resultă pentru istotia mOnăstirei Sinaea,
că egumemd Mitrofan a primitu administrațuinea
monăstirez Sinaea după Dionisie, cam de pre la anul
1728 și a ținut’o pene la amd 1781 Maz 15, când
Mitrofan a remasu, ca egumenii pentru monăstirea
Poena, iar ]a monăstirea Sinaea s’a alesu Partenie.
Egumenul Mitrofan în respectul mOnăstirei Sinaea
este persdna, carea a restabilitei multe din cele, ce
deteriorase Dionisie. Răscumpărâiidtt parte din ave
rea mOnăstirei, pre carea o înstreinase Dionisie prin
vânzare, seu în altii modti, el s’a gânditu și la
restabilirea documentelor și a Așezământului, ni
micite, cum am vă^utii mai sus, de cătră Dionisie.
Căci în privința restabilire! Aședămentului, lăsatii
mOnăstirei de cătră Spătarul Michal Cantacuzin și
nimiciți! de cătră Dionisie, eca cum se esprimă
Domnitorul Grigori e Glii ca, prin chrisovul de la 1752
Mai 11 : «Dar părinții călugărași, încă pănă a nu
se lipsi numitul Episcopii de acolo, cunoscendu-i-se
faptele în ce feliu suntti și spre ce mergti, și dorindti de învățăturile răposatului Midia! Cantacuzin,
ctitorul aceste! s-te monăstiore, ca să nu se repuie
și să se uite, ati fostei scosti izvodii 2) neskimbatu
după cartea, ce au foștii făcută de AșeZămentul
sfintei monăstiore3).» Da, egumenul Mitrofan, deși
x) Docum. mon. Sinaea, paketul No. 46.
3) Vorbă slavonă de la iisbo/tl = espunere, listă, catalogu. Aici
cu sensul de copie.
3) Docum. mon. Sinaea No. 34.
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pare a nu fl fostfl călugării clin monăstirea Sinaea,
are meritul de restalnlitoru al unei părți din averea
s-tei mănăstiri Sinaea, înstreinată de către Dionisie.
4. Partenie. Nici despre egumenul Partenie nu
menționeză pomelnicul s-tei mOnăstiri Sinaea. Noi
însă cundscemii pre Partenie, de egumenii al mOnăstirei Sinaea, din doă documente. Mai întăitt din
documentul Domnitorului Miclial Racoviță, de la
1731 Mai 15, prin care se reguleza, ca monăstirea
Poena să se separe în administrațiunea ei de mo
năstirea Sinaea, rămânându la Poena, ca egumenii,
Mitrofan, iar la monăstirea Sinaea se alege Partenie,
care pare a fi dintre călugării acestei mOnăstiri1).
După aceste, Partenie, la 1744 Septemvrie 1, pre
timpul Domnitorului G-rigorie Gbica, reguleză, dar
acum în calitate de egumenii al Poenei, cu Coman
posițiunea muntelui Domnele, pre care Mitrofan îltl
luase de la Coman, fără de vre o regulă și numai
în puterea dreptului de proprietate al nionăstirei.
Astii-feliii, că noi, pentru partea positivă a istoriei
nionăstirei Sinaea, avemu începutul egumeniei lui
Partenie la amil 1731 Mai 15, nu putemti însă
nici în modti probabilii a ne pronunța și asupra
terminului acestei egumenii. Pomelnicul nionăstirei
Sinaea pună stăriția lui Nifon, succesorului lui
Partenie de la anul 1787, Iar documentele men
ționeză de starițul Nifon numai de la anul 1741.
') Docum. mon. Sinaea, paketul No. 46.
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De aceia noi ne vedem nevoiți, ca să stabilimtt aici,
că Partenie a devenită egumenă la 1731 Plai 15,
ținendu egumenia pene când s’a aleșii starițul Nifon.
Doi ani de egumenie ai lui Dionisie au fosttt
prea de ajunstt, ca să dea de lucru la mai mulți
superiori ai s-tei monăstiri Sinaea. Noi am vb^uttt
mai sus, că egumenul Mitrofan a fostu ocupații în
to tu timpul egumeniei sele cu restabilirea deterio
rărilor lui Dionisie. Acesttt roltt îltt are în monăstirea Sinaea, noi vomtt vedea, și starițul Nifon, și
cu regularea averei, înstreinate de cătrb Dionisie,
este ocupații și egumenul Partenie. In anul 1744
Septemvrie 1, când acum nu mai era egumenii
al Sinaei, este kiematii de interesele casei, ca să
reguleze posițiunea muntelui Domnele, pre care
Coman îltt cumpărase de la Dionisie pentru una
sută talere, și de la care egumenul Mitrofan îltt
luase cu dreptul de veke proprietate a monăstirel,
fOrb de a face vre untt aranjamenttt1). Cu modul
acesta noi trecemu la stăreția lui Nifon, fi osândii
pentru Partenie în respectul monăstirei Sinaea tot
rolul de restdbilitoru al deteriorărilor lui Dionisie.
Partea tradițională 2). După Dionisie aii intrata îngrijitorii
altul, unu bătrînu dintr’acestă mănăstire, cu numele necu-

’) Docum. Eforiei Spitalelor civile din București. Cond. mon.
Sinaea pag. 32 și 33.
°) Faptele, petrecute cu monăsrirea Sinaea, și espuse de traditiunea nostră, concadii mal bine cu stăriția lui Partenie, de cât
cu a lui Nifon. Ele, cum vomu vedea, tracteză despre fapte, petre
cute cu ocasiunea resbeluluî dintre Turci și Ruși și care s’a înkeidtii prin pacea de la Belgrad 1739, când armatele austriaco
luându parte în resboiu, au fostu în adevăr bătute de cătră Turci.
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noscută, de nație română și de locă din Transilvania. In
dilele acestui bătrînă stariță s’aă începută resboiul între
Turcia și Austria, când s’au trămisă din partea Austriei
salachori printre munți, ca să face drumul pre apa Temeșu
și Pracheva, pentru trecerea oștirilor în Valachia. Atunci
acestă starițu vădândă, că o să începe resboiă, înspăimântați
fiindă asemenea și sich aștrii de prin pustie și călugării din
mănăstire, au începutu să fugă; căci acum se vedea pri
mejdia, ce era să vine asupra mănăstire! Sinaea. Și vădându-se singurii el rămasă, numai cu doi călugări, au luată
clopotele din clopotniță și argintăriile de prin Biserică și
alte odore ctitoricescî și le-au îngropată în pământă necu
noscută. Și fugindă în Transilvania, la pământul nascerei
sele, împreună cu acei doi călugări, în apropiere de ținutul
Ungariei, unde aă și răposată, iar acel doi călugări s’aă dusă
de acolo la s-tul Munte.
După aceia s’aă întărită răsboiul între aceste doă împărății
forte înspăimântată. Și venindă oștirile austriaco printre
munți, spre a trece în Valachia, aă cuprinsă și mănăstirea
Sinaea, unde își avea stanția lor de adăpostire. Și după
arătarea bătrînuluî Bucur, seă Bogoslov monachul, care în
timpul acestui răsboiă era băetă de dece ani, și care s’aă
născută în ținutul Brașovului, satul Râșnovului, și a trăită
la skitul Lespedele, acestă răsboiă s’aă întâmplată astă-feliă.
Trecândă dar oștirile NemțescI în Valachia pănă în apropiere,
de orașul Ploesci, seă Tărșor, s’aă întimpinată cu oștirile
turcesc!. Nemții în acestă bătae aă fostă respinși de Turci,
Și venindă în fuga lor, aă intrată pă apa Prachovei printre
munți, pănă la Sinaea. Și lăsândă Nemții ca la 400 ostași
în mănăstire, grosul oștire! s’aă dusă pănă la granița, nu
mită Predelă și aă pusă lagărul acolo. Insă spionul, care
îiti aveă Turcii, cunoscea potecele forte bine printre munți,
Pre apa Prachovei, și s’aă pornită noptea cu oștirile turcesc!,

în urma Nemților, de la satul Comarnic în sus, prin orățiî,
penă la apa numită izvorul, și aflândl că în mănăstire
suntl Nemți, al intrătu pe apa părîului în sus, și pe apa,
numită Zgârbora, carea este de la vale de Sinaea, si mergendu prin pădure, au încunj urati mănăstirea făre veste de
dimineță, și al intrati, în lăuntru, tăindl forte rel pre
ostașii nemți, din care puțini scăpândl cu fuga, au dati
veste la lagăru, în Predell. Și mergendu Turcii cu grabă
după ei, pene în graniță, s’au făcuti resboil și vărsare de
sânge mare, biruindl Turcii pre Nemți. Și înapoindu-se oș
tirile turcesc! în Sinaea, au îngropati pre toți soldațiî morți,
în dosul mănăstire! despre munte, unde, pă ]a anul 1841,
vrendl eu, ca economii, să făcu gropă pentru stinsul va
rului, trebuitori la Biserica făcută din nou, s’au găsiți o
mulțime de 6se de omeni, cât nu am pututu a săvârși, ce
am avutu a face; ceia, ce ne-au datu o dovadă sigură la
spunerea bătrînuluî Bucur. Iar Pașa, ce era cu oștirile
turcesc!, al poruncită și î-al datu foci mănăstire! și al
găuritu zidăria cetățuei prin doe locuri. Postau poruncă să
o răsipîască de tot, dar mijlocirea vătafului de plail au
mijlocitu să o lase, că în urmă va fi el împlinitori poruncii.
Iar trăgendu se oștirile de acolo, al rămași numai cu stri
căciunea ceia, ce s’al urmati pre cât al foști Pașa față.

5. Nifon. Nifon, fdre contestațiune, este unul din
stări ții cei mai de frunte ai monăstirei Sinaea.
Rădicatu la trepta de starițu, dupre cum dice po
melnicul monăstirei Sinaea la 1787, iar dupre docu
mente la 1741, el a continuații a administra mă
năstirea pdnd la venirea starițului Isidor, care pare
a se fl petrecutu cam pre la începutul ^ecimei a
șeptea din secuiul al XVIII-lea. Chronologia stariției
lui Nifon este forte contrazisă. Pomelnicul monăstirei
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Sinaea pune pre Nifon de la anul 1737 și pfine
la 1773, când ca succesorii urmeză Ieromonachul
Visarion ; de unde ar urma, că Ieromonachul Nifon
a administratei monăstirea Sinaea timpii de trei
zeci și șese de ani. Documentele îns6, relative la
acești! stabilimentii, făcu mențiune de Nifon numai
de la 1741, după terminarea resbelului dintre Turci,
Ruși și Austriac!, și continuă al menționa p6n6 la
anul 1767; ceia ce ni impune, ca să admitemu, că
Nifon a foștii stariții numai doAțleci-și-șdse de ani.
Ce se atinge de o altă particularitate, observată kiar
în documente, că adecă la anul 1743 pare a fi foștii
egumenit unii Silvestru J), apoi acesta, dupre opiniunea nostră, se esplică prin aceia, că Silvestru
era dikiu 2) al monăstirei, și nu egumenii, și ca
astu-feliii și-a permisii a cumpăra o vie pre numele
șeii pentru monăstire. De aceia noi remânenifi pre
longă opiniunea, că Ieromonachul Nifon a primită
stăriția monăstirei Sinaea după Partenie și anume
după înkeierea păcei de la 1789, pote kiar în anul
1741, și a continuată cu administralunea ei pene
la anul 1767, când, ca egumenă, a urmată Isidor.
Documentele, de care dispunemu, îlti represintă
pre egumenul Nifon, ca pre omul, care, în timpul
*) Docum. mon. Sinaea paket. No. 46. Aici Silvestru cumpără
unu pogonti și jumătate de vie pentru monăstire.
a) Dikiu este vorbă grecă și se derivă de la 8-qx-q = judecată.
In totul judecătorii, avocatu și prin consecință și administratorii
al averel mănăstiresc!.
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stariției săle de doă-^eci și șese de ani, s’a ocupata
cu vinderea tuturor loviturilor, aduse mănăstire!
Sinaea de cătră Dionisie și cu restaurarea mănăs
tire! în urmarea devastărilor, causate de armatele
turce. Intentândă procese tuturor personelor, care
împresuraseră moșiile mănăstire!1), obținăndă chrisove de la diferiți! Domnitori, pentru confirmarea
unor donațiun! nouă, cu care se adăuga averea
mănăstire! 2) și i-se acorda diferite scutiri și privi
legii 3); egumenul Nifon n’a uitată nici restabilirea
Așezământului, lăsată mănăstire! de cătră Spătarul
Michal Cantacuzin și nimicită de cătră Dionisie.
Și pentru ca să vedemă și mai bine meritul lu!
Nifon, față cu mănăstirea Sinaea, să lăsămă pre
Domnitorul Grigorie Ghica, ca să istorisiască el
faptele timpului, care ne preocupă: «Care isvodă,
găsindu-lu acum cuviosul kir Nifon, starițul acestui
sfântă lăcașă, și dorindă de nisce învățături dulci,
ca aceste, cu bună așeșlământă, să nu lipsiască de
la sfânta monăstioră, aă venită, de ne-aă adusă la
domnia mea acestă isvodă după cartea răposatului
Michal Spătarul Cantacuzino, și cu rugăciune aă
cerșută, ca să întărimă și cu cartea Domnie! mele,
arătândă cum-că lâste izvodul adevărată după cartea
*) Docum. mon. Sinaea No. 39, Docum. Eforii Spitalelor civile
din Bucurescî, Cond. mon. Sinaea pag. 2, 3, 4, 17 — 19, 31.
2) Docum. mon. Sinaea No. 63, 64 și 87; Docum. Eforii Spital,
civile din București, Condica mon. Sinaea pag. 21-23, 30.
8) Docum. mon. Sinaea No. 76, 98.
8

răposatului Michai Spătarul, unde și Domnia mea
neîncre^endu-ne desăvârșită numai din spusa staritului, cum-că ieste isvodă adevărate, amu cerută
Domnia mea, ca să arate și altă dovadă, cu care
să ne putemă încredința.
4
„Deci dar, după starea locului, unde este zidită
mai sus numita monăstidră, fiindă locu sichăstrescă
și pustiiti, de atunci ati socotită răposatul Michal
Spătarii, ca nu cum-va după vremi, din vre o pricină
să se răpună scrisorile și se va strica pomenirea
cea cu bună orânduelă săvârșită, ati fostă dată și
la mănăstirea Colții izvodii neskimbată după cartea
Dumisele, ce ati făcut’o de așezământul monăstidrei,
mai vârtos, că avea și datorie, a face una ca acesta,
de vreme că au lăsat’o supt epitropia și kivernisela
mănăstire! Colții, care și penă acum se află și se
păzeșce. Și potrivindu-se izvodul, ce ni l’ati adusă
starițul, cu izvodul, ce s’ati aflată la mănăstirea
Colții, s’ati vd^utu, că este izvodul adevărată și la
tdte neskimbată, spre acâsta dar ne-am încredințată
și Domnia mea cum-că este izvodul adevărată. Deci
cunoscândă și Domnia mea, că tdte, câte suntă scrise
în izvodul acesta, ce ni l’aă adusă starițul numitei
monăstidre Sinaea, suntti cu bună orânduelă și tdte
tocmite bine și cu cale, ca să nu se strămute, nici
să se calce vre una, din câte suntă chotărîte de
ctitoră să se păzească, și pentru ca să avemă și
Domnia mea pomenire la acestă s-tă locașii, amă
întărită și Domnia mea sus numitul izvodă cu
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acestîl cinstitii domnescul nostru chrisovd, cu carele
am și chotărîttî, ca atât starițul și cu părinți! că
lugări, ce se voru afla după vremi lăcuitor! la acestti
sfanții lăcașu, cât și Epitropul, ce se află la mă
năstirea Colții, să păzască și să urmeze nestrămutat
învățătura și chotărîrea pomenitului ctitorii, care
tdte numitultl izvodu le cuprinde, întărindu-se și
izvodul cu iscăliturile ctitorilor, ce cunt din nemul
Spătarului Michai. Drept aceia și domnia mea, pen
tru mai bună întemeiere, amil întăritti clirisovul
acesta cu toți cinstiți! și credincioșii boeri! divanului
Domniei mele»1). Resumând acum activitatea sta
rețului Nifon, cuprinsă prin diferitele acte și chrisove; și avendti în vedere și starea de ruină, în
care Nifon a găsittî mănăstirea Sinaea; noi trebue
să recunoscemu, că Nifon cu activitatea, sa este unul
din stariții cei mai de frunte ai monăstirei Sinaea
și că el a predată mănăstirea egumenului Visarion
în starea cea mai prosperă; adecă restaurată, avută
cu scutiri și privilegii.
Partea tradițională. Făcendu-se pace între aceste doă îm
părății, Turcia și Austria, Epitropia spitalului Colța și cu
urmașii, numiți! ctitori, voindu ca să nu rămăie în ruinare
ctitoricia răposatului Michai despre Sinaea, ah pusă în lu
crare, făcendu-i reparație din venitul $estrei monăstirei •
însă nu întocmai, după cum zidiurile aii fostă din începută,
ci după cum s’au putută a face. Care luândă săversire re
parația și adunându-se călugării, s’aă alesă dintre dînsii

’) Docum. mân. Sinaea No. 34, cfr. No. 17.
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stariță unu călugerașă tîneră, anume Nifon, făcendu-lă
preutu, care își avea nașcerea în pământul Rumâniei, dis
trictul Muscelu. Acestă stariță avea mare dorință, de a
putea afla ctitorescul Aședementă, și al pune în aplicare,
pentru regula și petrecerea călugărilor și a sichastrilor.
Asemenea doria, ca să afle odorele Bisericei și documenturile pentru destrea mănăstire!, dată de ctitorii, vedendă că
lipsescii cu totul.
Și cercetând!! nu s’aă putută dovedi, și aii fostă silită,
de s’aă făcută tote odorele al doilea din noă. Iar cât pentru
Aședementul ctitorescă și alte chărtii, atingătăre de drep
turile monăstirel, s’aă găsită în archiva spitalului Colței,
puse în păstrare de răposatul ctitoră Michai Spătaru, după
care s’aă și scosă copii, vrendă ale avea în mănăstire.
Stărițândă acestă Nifon mai mulți ani, și pă timpul stăriției lui multă silință aă întrebuințată pentru folosul casei;
moșiile, găsite la mănăstire, le-au regulată prin chotărnicii
și aă mai și cumpărată și danie aă căpătată, din care este
și mitocul Slobodiei, longă orașul Câmpina, dania lui papa
Stroea, partea sa de moșie, ce aă avută în trupul moșiei
Câmpina, de-avalma cu boerii moșneni, D. Câmpinenu, D.
Bojorenu și D. Lipoeanul. Iar în urmă, prin îndemnul acestui
stariță, s’aă regulată, mărginindă dreptul mănăstire!, unde
astă-di stăpânesce.
In timpul starițului Nifon, după mai mulți ani, aă venită
doi omeni din lăuntrul Transilvaniei, înfățișândă unu în
scrisă, în care se cuprindea o dovedire, spuindă și verbală,
că ună călugerașă, ce aă fostă, ca stariță la acestă mănăs
tire Sinaea, venindă în casa nostră, rudenie fiindă cu noi,
unde aă și murită. La acestă călugeră s’aă găsită înscrisul
arătată, dicendu-se într’însul cele următore:
«Incependu-se resboiul între Austria și Turcia, și mai
’nainte prevădendu-se primejdia, ce era să vile asupra acestei
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mănăstiri, am luatu clopotele din clopotniță și argintăriile
din Biserică și alte odore și doă mii lei argintii turcescu și
regulându-le tote în clopotul celu mare, le-am îngropată în
pămentu, în apropiere de monăstire, longă drumul Brașo
vului, despre apa Peleșul, de la vale de fontânița, ce este
longă drumu, puindu-se o lespede de petră peste dînsele și
dându-se curgerea apei pă de-asupra lor. Iar eh m’am trasu
în Transilvania la rudele mele, însoțită de doi călugări,
care mi-aă fostîî de ajutorii la punerea obiectelor în pămentă,
Iară acești doi călugări se dovedesce, că s’aă dusă la sfântul
Munte.»
Despre care aflare starițul Nifon aii căutatiî, împreună
cu acei doi omeni, peste totă locul arătatiî și nu s’fi putută
găsi; căci, că și acele semne au fostă preschimbate; cur
gerea apei fântânițeî lipsită după vremi, și mai dată locul
uităreî; drumul Brașovului prefăcută pre altă parte, adecă
pre matca gârlei Prachova, pentru trăsuri, după cum se vede
adî. Si aii rămasă aceste obiecte ne dovedite pene astă di.
In anii starițieî lui Nifon se dovedesce, că își avea protie
de stăpânia tote pălele munților, de la Orații în sus, cu
prinse în albia Prachovei pene unde se numesce în genune,
seu în fundul Prachovei, cu pașiunea vitelor și cu cosa
fânului.

6 și 7. Visarion și tsidor. Noi amu vățlutti mai
sus, că documentele monăstirei Sinaea facil men
țiune de starițul Nifon numai penă la anul 1667.
De altă parte, noi în privința datelor positive chronologice, relative la monăstirea Sinaea, nu dispunemQ,
de cât de documente de la anul 1791, săli 1792.
Și cu moduli! acesta pentru timpul de doă-^eci și
patru de ani, firul istoricii al monăstirei Sinaea ar
părea întreruptii. De aceia, pentru ca să putemti
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continua firul istoricii, ne vomă folosi de indicațiunile, fie și indirecte ale documentelor, căutând a le
lămuri cu istoria generală a Țârei, adecă cu circumstările el politice; și anume:
Pomelnicul monăstirel Sinaea pune pre Visarion
stariță de la anul 1773 pânâ la 1779, adecă șese
ani. Iar o petițiune a starițului loasaf, presentată
Loco-țiitorului de Metropolită, Episcopului de Romnică, Neofit, ni spune între altele și aceia, că în
acestă intervals a foștii stariții și ună Isidor, despre
care nu menționâză pomelnicul, și care pare a fi
murită de bătrîneță în anul 1804 seu 1805, lăsândă
succesorii în egumenia monăstirel Sinaea pre unu
grecă, anume Damascen, care sub Isidor a fostă
mai mulți ani economă al monăstirel Sinaea, și care
și-a împropietă multe din actele superiorului seă.
Eca cuvântul, pentru care noi am pusă pre amândoi
acești egumeni într’o singură rubrică; și anume pen
tru că din documente nu putemă să scimă, când
fie-care din dînșii au primită stăriția monăstirel
Sinaea.
Venindă la faptele, care păru a fi petrecute mai
ales pre timpul stăriției lui Isidor, noi observămă,
că monăstirea Sinaea pre la anul 1788 a suportată
o catastrofă, cândă s a ruinată de cătrâ armatele
turcesc! Biserica s-lui Nicolaă din vârful muntelui
■f urnica *) și s a devastată totă monăstirea Sinaea,
’) Despre acesta în modu speciala mal josu.
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imprăștiindu-se părinții mănăstire!. Cu acâstă ocasiune att suferitei kiliile părinților cu paraclisul mă
năstire!, și Biserica cea veke, construită de către
Spătarul Michal Cantacuzin. Și anume, în anul 1787
August în 3, Turcia, declarând!! resbelu. Rusiei și
mai pre urmă și Austriei, Domnitorul Nicolatt Ma
vrogene în decursul acestui resbelu a rămași! cre
dincioșii Turciei și kiar a adunați! oști, cu care a
atăcattt armatele austriace în mai multe puncte ale
Țârei. Sett mai bine să lăsămtt pre D. Fotino, ca
să istorisiască faptul: «Intre aceste att intrattt în
Valachia și nisce corpuri de armată austriacă, prin
strîmtorile munților Carpați, pre care le-att sfărâ
mați! Mavrogene cu oștile lui în diferite locuri, și
anume la mănăstirea Sinaea, precum și dincolo de
Olt, la mănăstirea Cozia,... To te acestea att foștii
lucruri mici din partea lui Mavrogene, față cu Porta
otomană, sett mai bine dicândtt, nisce începuturi,
căci el a atrașii atențiunea împărăției asupra unor
lucruri și mai mari; adecă, a presentatii mănăstirile
Sinaea și Cozia, unde s’att petrecuta resbelele cu
Austriacil, ca pre nisce cetăți tari, și kiar a numitii
pre Sinaea «calesi-fortifiațiune» asemenea și pre
Cozia, și a adaostt, că el a pututtt să le cuceriască
numai prin ataci!» ’). De aici se vede forte bine, că
mănăstirea Sinaea a serviți!, ca teatru de resbelti
între oștile austriace și cele ale lui Mavrogene. Iar
’) Iot.

tt^

icdtXac Aaxîac A. <I>amyo6 1818. T. II, 366- 367.
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din petițiunea lui losaf, menționată mai sus, se vede,
că mănăstirea Sinaea sub egumenul Isidor a foștii
arsă și devastată; adecă «deskițl6ndu-se rOsboiul cu
Nemții, dice loasaf, în filele lui Mavrogene, s’au
împrăștiată părinții călugerași, fiindu că s’aă arsă
skitzd Sinaea
Aici trebue să adăugămu și me
ritele lui Isidor, pre care cu tdtă ocasiunea caută
aile nega economul Damascen, care a fosttt întrodusti în monăstirea Sinaea de cătră Isidor și puști
în funcțiunea de economii al mOnăstirei tot de dînsul.
Voimti, să ^icemu, că monăstirea Sinaea, fiindu rui
nată de cătrO armatele resbelului din 1787, ea a
fostti răparată de către Isidor, prin economul Da
mascen. Isidor, cu dorti de monăstire, a puști de s'a
reparatti Biserică cea mare la 1795, paraclisul la
1792, și a puști de s’a făcutti clopotul celti micii
al mOnăstirei la 1796. Tote aceste fapte se datorescu lui Isidor, dar Damascen, deși lucra în numele
și cu banii superiorului seti, nu înceteză, de a ’și

pune numele set; pre toți pereții mOnăstirei, profitândti se vede de bătrîneța lui Isidor, și ajutatti
fiindu și de circumstările favorabile ale timpului,

când Domnitorii și Metropolitu erați de aceiași na
ționalitate cu Damascen 2).
Cu modul acesta noi înkelemU timpul egumeniei
lui Visarion și mai ales al lui Isidor prin aceia, că
’) Docum. mon. Sinaea No. 17.
a) Despre reparațiunile, făcute de cătrS Damascen, pre timpul
lui Isidor, mai jos în modu speciaiu,
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monăstirea Sinaea a suferită ardere din partea oști
rilor, iar părinții monăstirei s’aă împrăștiată. Acestii
evenimente politicii introduce și aici o pausă în
istoria monăstirei
Sinaea.
(
Partea tradițională. După mortea acestui stariță Nifon
s’atî rânduită altă bătrînă schimnică, făre chirotonie ; anume
Visarion. Acesta aă starițită patru cinci ani, și, Kpsindu-I
vederile okilor, aă dimisionată.

8. Damascen. Imprăștiațî fiind părinții monăstirei
pre la metocele *) și moșiile monăstirei, ei, s’ati
reintorsti în monăstire și ati reparate stricăciunile
resbelului în dată după înkeierea păcei, adecă în
anul 1791. Tote reparațiunile, precum și reîntorcerea
părinților în monăstire, s’atî petrecutii sub egumenia
lui Isidor, care însă, fiind prea bătrînti, a esecutatfi
aceste acte prin economul și dikiul see, monachul
Damascen.
Monachul Damascen s’a introduse în monăstirea
Sinaea, atrașii de averea monăstirei. Dupre cum
Dionisie, fiindti grecii de origine, a venitii în mo
năstirea Sinaea pentru averile ei, care erați adunate
de către starițul Nicodim, asemenea și Damascen
vine în monăstirea Sinaea atunci, când tote dau
nele, causate monăstirei de Dionisie, erați reparate
de cătră Starițul Nifon, și când ea, materialminte
vorbindti, se afla într’o stare prosperă. Oamenii de
esploatare, ca și părăsitele, se adună în jurul sta') Vorba metochu so derivă de la verbulu grecă ^■^‘““partici
peză. In totul |x8toXwv=parte, seu posesiune monăstirdscă.
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bilimentelor și a corpurilor numai atunci, când ei
găsescti mijloce de satisfacțiune a esegințelor lor.
De aceia și Damascen vine în monăstirea Sinaea
pre timpul stărițulul Isidor, se alipesce aici în ca
litate de simplu monachti, dar în agerimea spiritului
seti găsesce mijloce, pre care punendu-le în practică
cu abilitatea rasei, din care făcea parte, se însinueză
pre lOngă starițul Isidor și mai întăiu în calitate
de economii, apoi și de dikiîî al monăstirei îlu vedernu administrând!! monăstirea până la anul 1805
Martie 15, când este confirmatii de către Metropolitul
Dositei egumenii al monăstirei Sinaea1). Nu trebui
multu timpii, pentru ca apucăturile lui Damascen
să fie cunoscute și Metropolitului Dositei. El în
monăstirea Sinaea acum era bine cunoscutii de cătrS
părinți, carii îl îndurase administrațiunea timpii de
trei-spre-dece ani, în calitate de economii și dikiu
al monăstirei, puști de cătrb starițul Isidor. El a
trebuitii să devină și egumenii, pentru ca astii-feliu,
avândti datoria «de a se îngriji de cele din lăuntru
și din afară ale monăstirei», să fie cunoscutii și de
cătră Metropolitul Dositei, că acestu omu nu numai
că e cu inima sa departe de monăstirea Sinaea,
în care se adăpostise și trăise acum mai mulți ani,
dai că el este interesantii și caută kiar a reduce

monăstirea la aceiași stare, la care o redusese și
Dionisie. Și aici zace cuvântul, pentru care tot Me') Docum. mon. Sinaea, for6 numferu.
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tropolitul Dositei îlu distitue și lasă, părinților mă
năstire! Sinaea facultatea, ca, aplicândti Așezământul,
să alegă de starițti tot pre Justin, care mai fusese
încă o dată alestî, la 1802 Septemvrie 13.
Ne putendti determina cu precisiune timpul des
tituire! lui Damascen și al alegere! de a doa 6ră
a lui Justin, no! suntemti în stare de a afirma,
pre basa documentelor, că Damascen a continuații
a se impune, ca egumenii, mal mulț! am, a tor
turatei monăstirea cu felurite procese, făcendu-se și
suditii *) francesti, și a încetatti cu desăvârșire, de
a lovi mOnăstirea, din despolerea căria se înavuțise,
numai la mortea sa, care dupre tdte probabilitățile
s’ati petrecutii pre la anul 1822 șeii 1823.
Dar, ca să nu păremii părtinitori, să lăsămu pre
starițul loasaf, ca să ne descrie el pre Damascen,
fiindii contimpuranu faptelor: «In urmă, după acesta,
Iarăși s’au mai întâmplata o urmare ca acesta.
Căci fiindii starițu Isidor, călugării tot al kinoviei
Sinăel, și pentru că s’au aflatu omu bătrînti, au
orânduită unu iconomu și Dikiu, pe ună Damaskin,
ce-lu avea afară la Slobozia dă longă Câmpina, a
fi alergătorii la treburile moșiilor, și aii foștii vre
o câți-va ani iconomu, și dăskiZându-se răsboiul cu
Nemții, în Zilele luî Mavrogliene, s’ati împrăștiatii
*) Vorba suditu este românescă, formată din o vorbă slavonă
Cyjț^=judecată, și însemn6ză supusu streinu. Ea dateză din secuiul
al XVIII-lea, și anume de când se introdusese și la noi sistema
juridicțiunei consulare (vedi opera «Resbelele Rușilor cu Turcii.»
Xenopulu. 1880. Iași).
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părinții călugărași, fiind că s’a! arșii skitul Sinaea.
Și întâmplându-se dă aii murit! părintele Isidor
starițul, cu ce mijlociri nu seim!, că ne-am pome
nit! a ne fi stareț!, acel! iconom!, părintele Da
maskin grecul, carele, fiind câți-va ani staritu, după
urmările sele luândă pliroforie1), reposatul părintele
Mitropolitul Dositei, și vedendu, că este staritu și în
protiva testamentului, a! făcut! davațilac! 2) la răpo
satul întru fericire biv. vel. ban. Dumitrake Racoviță,
tatăl D-lor boerilor Racovițășci cei de acum, și l’a!
lipsit!, orânduind! stariț!, după testament!, iarăși
un! călugăr! al kinoviei, anume Justin, iar acel!
Damaskin grecul, vățlend! că l’a! lipsit!, s’aă făcută
suditu franțuzescă și au băgată skitul la o mare
datorie, în cât după multele judecăți, ce a! pătimit!
starițul cu părinții călugărași, ca să scape dă cererile
cele multe, au dată o moșie a skitului, ce se numesce Măneciu amanetă3) precum și o casă din
Câmpina, dă le-a! stăpânit! vre o țlece ani, pănă
când a! murit! și așa a! scăpat! skitul dă supt
jugul datoriei, petrecend! împreună cu starițul, Archimandritul Justin, întru o liniscire, pănă când a!
răposat! banul Dumitrașcu Racoviță 4).»
’) Vorbă grecă de la
= plinii și <p£pu> = aducu. In totul
aducu întru împlinire și apoi informezu.
2) Acesta vorbă este klar neînțelesă. Din contesta se vede a
îns&mna raporta, mijlocire. Pote că e termină juridicii turcescu.
a) Vorbă românăscă de la latinul mânere = a râmânea. Adecă
obiectul rămasa, seu depușii pentru o sumă luată cu împrumu
tare, apoi ca în cașul de față, garanție.
") Doc. mon. Sinaea No. 17. Suplica starițului loasaf, către loco-țiitorul de Metropolitu al Ungro-Vlachiel, Episcopul de Râmnic, Neofit.
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Aceste suntu faptele lui Damasceti, ca egumenă
al monăstirei Sinaea, și ele, cum am vOdutu, nu
diferă mult de ale lui Dionisie, predecesorul seu
dupre n6mu și apucături. De aceia și posițiunea
starițului Justin are să fie, cum vomu vedea imediat,
grea și încă și turburată, din causa acestui ospețe
al Orientului, care, în numele s-lor principii ale
religiunei, venise în monăstirea Sinaea, ca să o
prade și să o devasteze, dupre cum făcuse și com
patriotul seti Dionisie cu căți-va ani mai înainte.
Partea tradițională. Și stărițândă Visarion, au venită unu
grecii, subt cuvântă, că vrea să se face călugării; și stândii o
vreme, aii porunciți! bătrânul, de l’aă făcuti! rasoforă b numindu-li! Damaskin, tot-o-dată luândă și îngrijirea de stăriție,
fără să aibă chirotonia în preoție. Și câtă vreme ai! stărițită acestă Damaskin grecii, i-aii foștii șederea mai tot deuna în mitochul Slobodia, îndeletnicindu-se cu comerțul în
folosul șeii. Aici, în Slobodia, el au zidită nisce case de
zidiu înalte, supt care era unu beciu în fața pământului și
de-asupra cu cinci încăperi, cu balconă, scosti afară. El a
făcută tot la Slobozie, lângă mitochă, Biserică de zidiu;
iar în mănăstire a zidită casele, cele înalte de la altarul
Bisericei despre Răsărită, în rondă cu clopotnița, și pre care
le-aă orânduită pentru archundarică a).

9. Justin. Justin este românii de origine, venitu
în monăstirea Sinaea de la monăstirea Nemțului,
*) Rasoforia, său dreptul de a purta rasă, este trăpta cea mai
inferioră din vieța monachală. După acăsta urmeză mantioforia
său dreptul de a purta mantie, și în fine schimnicia, său îmbrăcarea în schimă.
») Vorba archundarică vine de la grecescul
= boeru. In
totul locală pentru boerî și în genere ospătărie.

încă pre timpul starițului Isidor. El, judecândă dupre
documentele Eforiei Spitalelor, este alesă încă de la
13 Septemvrie 1802, fără însă a putea esercita administrațiunea asupra monăstirei, din causa lui
Damascen, care ședea în Câmpina și de acolo tur
bura mănăstirea prin totă feliul de acte. Așa Metropolitul Dositei, la 1802 Septemvrie 13, rădică pre
Ieromonacliul Justin la rangul de Archimandrite
și egumenă al monăstirei Sinaea, și acestă actă se
petrece cu consimțimentul Epitropului de la mo
năstirea Colța, biv. vel. Bană Dimitrie Racoviță1).
Cu tote aceste tot Dositei este nevoită, ca, pre
tăcute să anuleze egumenia lui Justin și să con
firme de egumenă pre Damascen 2). De unde pentru
partea positivă a istoriei monăstirei Sinaea urmeză,
că starițul Justin fiindă alesă și confirmată de egu
menă încă de la 1802, și agreată și de Epitropul
monăstirei Colța, a avută o egumenie întreruptă
și forte turburată, din causa pretențiunilor lui Da
mascen. Sprijinită însă de banul Dimitrie Racoviță,
Epitropul monăstirei Colța, el a ținută lupta cu
veneticul de Damascen, penă cănd acesta, perindă
încrederea Metropolitului Dositei, a alergată la protecțiunea francesă, prin mijlocul căria a smulsă de
la starițul Justin transacțiunea, în virtutea căria
*) Docum. Eforii Spit. civ. din București paket. No. 1, al mon.
Sinaea. — Esplicămu aici si vorbele slavice scurtate, întrebuințate
în documentele române biv. vine de la (tonii ii=fostu, si vel. de la
BejiHKiii = mare.
a) Locul citatu.
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el deveni stăpânii pre casa monăstirei din Gâmpina
și arendașul p&nă la morte al moșiei Măneciul.
Judecându dupre petițiunea starițului loasaf, dată
loco-țiitoruluî de Metropolittî, Episcopului de ROmnic,
Neofit, unde se dice, că Damascen a stăpânită pănă
la mortea sa, timpii de dece am, imobilele de mai
sus, trebue să stabilimu, că starițul Justin a fă
cutii transacțiunea cu Damascen, cam pre la 1812,
data demisionărei lui Dositei din trepta de Metro
polis! al Ungro-Valachiei, și tot de la acestă dată
starițul Justin a putută, ca să rămână liniștită în
egumenia monăstirei Sinaea. Avendu starițul Justin
o egumenie, disputată timpii de dece ani de cătră
Damascen, el penă la mortea sa, carea s’a petrecutii
la 1829 Septemvrie 14 2) a avuții alte turburări,
provenite din partea D-nei Smaragda, văduva ba
nului Dimitrie Racoviță și a fiilor acestuia, Dumitrake și Miclialake Racoviță, deveniți Epitropi aî
mănăstirilor Colța și Sinaea prin dreptul de suc
cesiune. Căci, eca în ce modă represintă starițul
loasaf starea de lucruri din mănăstirea Sinaea de
pre timpul starițului Justin : «Iar după mortea sa,
(Banulă D. Racoviță) rămâindu fiii răposatului, Duninelui biv. vel. dvornicu 2) Dumitrake și Dumnelui
*) Pomelnicul mon. Sinaea.
2) Vorbă românescă de‘la slavonul jțBop'L = aula, curtea domnescă. In totul omenii curte! domnescl. Apoi Vornicu însemneză,
în cursul istorie! guvernatorii, judecătorii: «vornicu de țdra de
sus, si de jos.» «Vornicul satului» însemnă primarul, Iar «vornicelu»
este persona de încredere a mirelui, care învită pre nuntași la nuntă.
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biv. vel. logofeții1) Michalake Racoviță, cu cuventu,
că se află ctitori, ati cășlutti pă acestti skitti, și cu
feliuri de siluiri, au apucatu pă starițul, Archimandritul Justin, dă le-ati datti ronduri ronduri bani
prin zapise cu cuventu dă împrumutare, care se
adună mal multă parte taleri 34,000 capete, bez2)
dobânda lor, după care zapise, scoțendti copii, le
empericlisimtî3) și pe aceste, a se vedea de către
Prea osfinția ta, cu ce înkipuire s’ati făcutti.»
După ce espune modul, cum familia Racoviță vine
în toți anii la monăstire și profită de cele ale monăstirei, apoi adaugă: «Acum la luna lui Iulie, ce
ati trecutu, ne-am pomenitti cu Dumnelor, că ati
adusti acolo, la Slobozia, pă starițul, Archimandritul
Iustin, și nu mimai că în siluire l’aă apucatu, de
i-au luată zapisde de bani din mâni și le-au ruptă,

nesocotindti că sunt copii scdse după dînsele, dar
iarăși în silă l’au pusă, de au făcută doS zapise,

unul pentru arenda munților și altul pentru arenda
moșiei Maneciu, și le-ati iscălitti și Dumnelor cu
cuventu, că banii arenelor a acestora sunttî ai Dum-

nălor... Și părintele Archimandritu lustim, starițul,

cum au scăpatu din manile Dumnelor, viindti la
’) Vorbă romândscă de la grecescul loȚofl-svqț = înșirătoru de
cuvinte, secretarii. In cursul istoriei nostre «logofeții mare» în
semnă Ministru și mai ales celii de interne și de culte. «Logofeții
Și logofițelu» mal însemneză și amploiatii, scriitorii.
a) Vorbă slavonă de la Gest = fbrfe.
s) Vorbă grăcă de la k = în și rcspixtsuu = înkidii. In totul le
înkidu, le alăturezti.

113

skitii la Sinaea, la soborti, d6 inimă rea bolnăvindu-se, aă și murită» 1).
Că în adevSră, mănăstirea Sinaea și specialminte
starițul Justin a împrumutată cu bani de ai mă
năstire! pre Racovițăsci și a îndurați! din partea lor
kiar araerințăr! de a fi depărtată din stăreție, acesta
se mai vede și dintr’o copie de pre unul din zapisele
menționate mai sus, unde, după ce Racovițăsci!
declară, că datorescu lui Justin suma de 28,000
talere, se pune între altele și acestă condițiune, ca
Justin «să fie egumenii la Sinaea nestrămutată păne
la sfârșitul viețe! sele, precum și dă răposatul pă
rintele nostru, Ban Racoviță, aă fostă așădată cu
cartea Dumnelui 2).»
In genere, egumenia lui Justin este o luptă per
petuă, a intereselor monăstirei Sinaea cu pretențiunile
streine, venite mai întâia din partea lui Damascen
și apoi clin partea epitropilor din familia Racoviță.
Partea tradițională. Pe timpul stărițiel lui Damaskin
grecul, au venitii în monăstire unu Ieromonachă Justin
duchovnică, ucenicii 8) al starițulul Paisie din mănăstirea
Nemțulăl, și încă cu trei călugări, pre carii primindu-I Da
maskin, s’au statornicită în acestă monăstire, Iar Justin
s’aă făcută schimnică. Pre vremea acesta, vrăndă a trece
din București la Brașov Clucerul4) Dumitrake Racoviță,
>) Docum. mon. Sinaea No. 17.
’) Docum. mon. Sinaea No. 18. Acesta este o copie de pre în
scrisul familiei Racoviță pentru datoria de 28,000 talere.
Vorbă slavonă și însemneză discipulu.
*) Vekie boerie românescă, și funcțiune la palatul domneseu.
Clucerul era intendentul palatului domneseu, Iar numirea vine de
la. vorba slavonă u.iy<i6 = kele.
9
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s’aii abătuta la monăstire, unde a și ședutu trei dile. Și
intrândii în vorbire cu duchovnicul Justin, mult s’au folositii
de la dînsul, și ca ctitorii, urmașii al răposatului Michal
Spătarul, i-aii fâgăduitii, că, cu întorcerea Dumnelui în Bu
curești, îlii va regula ca starițu al Sinăei; dupre cum s’au
și întâmplatii în curendu timpii, lipsindu pre grecul Damaskin,
care au ștărițitii de ce ani.
Și ronduindu-se Justin starițu, multă nevoință aii pusii
a se aduna supt comanda (îngrijirea) sa soborii de călugări,
si cu sfaturile sele cele duchovnicesci ai face buni monachi
sichastri, potrivit duchuluî ctitoricescului Aședămentu; și la
a lui dorință D-deii ajutându-î, s’aii adausii în dilele stariției lui în monăstire mimării, tcecutii de 70 călugări, care
toți își avea mulțămirea de sfaturile cele duchovnicesci, cât
și cu cele ale chraneî trupesc! eraii mulțumiți, fără a umbla
în cerșutu, după cum urma în alte mănăstiri și skituri din
Rumânia. Iar masa de milă era întinsă diua și noptea
pentru sermanii călători, carii în totiî cesul nu lipsiau.
In dilele starițuluî Justin s’au datii voie a se clădi x)
skitul numitu Susana, în proprietatea Sinaei, numitu Maneciu, în apa Telejenuluî, pre la anul 1822, cu blagoslovenia
Episcopului de Buzeii, Gherasim, fiindîi întăiă stariță Susana
Călugărița *2).
Aii starițitii Justin ani 24 și după calitățile, cu care
natura îlu îndestrase, întăiii au datii cinste Sinăei cu rangul
de archimandrite, care răngii urmașii lui stariți îlii primescii
penă acum. Printr’însul s’aii căpătatu danii, doă trupuri de
’) Vorbă slavonă de la Kaa^HTB = a supra pune, a aședa. In
românesce cu accepțiunea de construi.

2) Acestii skitii este situații tot în districtul Prachova, preste
munții Sinaei. Maicele acestui skitii, care astă-di are rangul de
mănăstire, împreună cu starița lor, suntii mai tote venite din
Transilvania.
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moșie si anume muntele Domnele în obârșia lalomiței și
moșia Tigoiu, seu Coțăetul în apa Râmnicului săratu.
Pă timpul anilor stăriției Archim. Justin, pe la anul 1819
seu 1820, s’au începutu unu complota al Grecilor, a se lucra
în secreta, contra împărăției otomane, care s’au descoperita,
aflându-se scoposul lor și încependu-se o mare tăere asupra
Grecilor, care primejdie nu au fosta numai pre ținutul Tur
ciei ci ad urmata și prin principatele Rumâniei, Moldova
si Valacliia, goninda pre Greci, numiți vâlintiri și tăindu-i.
Acestă primejdie a intrata și pre apa Pracliovei, printre
munți, goninda Turcii pă volintiri; când atunci au fugita
toti călugării din Sinaea în Transilvania și unde au pututu
a se adăposti. Și înkidendu-se mănăstirea, au rămașii doi
călugări pentru străjuire pă din afară, Iconomul Roman monachul si cu Bogoslov, carii dina și noptea străjuiau, apărând’o, a nu se primejdui monăstirea de cătră tălchari. Tot
de o dată se pomenescd, că vine vătaful de plaiu cu veste,
să gătiască conacu în Sinaea, că vine uml Pașă cu 1000
de turci, aducendd boi grași și celeTalte trebuinciose de
conactl. Și deskidendu-se monăstirea i-ad primita, dându-le
pentru o di și o nopte mulțămirea. Apoi luându din mănăs
tire pă iconomul Roman călăuză, aii pornita Pașa cu oștirile
peste muntele Buceciul, mergendu de-a dreptul la vama
Branului și la Câmpul lungu, de unde scăpândd călugărul
Roman s’au înapoiata iarăși în mănăstire. Și au ținuta acestă
spăimântătore revoluție de la anul 1819 pănă la Octomvrie
anul 1820, și s’ad dămolitu, scăpândd călugării de primejdia
ardere! focului, și adunându-se călugării cu starițul lor în
mănăstire se urma armonia cuviinciosă cu serviciul Bisericei.

După împăciuirea revoluției, proprietarii munților din albia
apei Prachova, căutându-și dreptul de stăpânire pentru polele
munților pănă în apă, ad respinsa protia monăstirel de stăpânităre vecinică, mărginind’o numai în ceia-ce au cumpărata
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și au căpătatu cu înscrisuri regulate. Atunci găsindu-se și
vatra Sinăei, numită muntele Furnica, proprietate atârnătore
de moșia Breza, silitii au foștii a face preskimbare cu mun
tele, numitu Piscu-Cânelui, ce este în fața Sinăei, care era
proprietate a monăstirei. Asemenea Podul-Iz voiului, cu cârcima din drumu, s’au datu casei spitalului Brâncovenescu,
pentru munții Gaguțu micii și Valea rea, în șirul munților
Gârbova, pentru a nu se nedreptăți Ibcașul lui D-cleu, ce
stăpânea acești munți mai mult de 30 ani.

10. loasaf. La 1829 Septemvrie 14, murinda
Justin, părinții monăstirei Sinaea, conform prescripțiunilor Așezământului, alegti de starițu pre
leromonachul loasaf, unul dintre părinții acestei
mănăstiri. Acestă alegere, flindii efectuată îndată
după mortea lui Justin, părinții monăstirei ati vonitu
în București în număra de noă și prin petițiune a
supusa cașul la cunoștința Loco-țiitorului de Metropolitii, Episcopului de Romnic, Neofit, esprimându-se
in termini! următori: «Cum ati murită (Justin), ani
alergați! noi părinții cu o scrisore din partea tutu
rora cătră P. S. Ta, rugându-ne, ca prin știrea
Epitropului Colții, să ni se orânduiască starițu, pe
unti loasaf, părinte de ai noștri din kinovie. Și
P. S. Ta, cerendti de la Epitropul Colții testamentul
ctitorilor, și vădendti cuprinderea, ni s’aîî și orân
duita x).»
Fiindfi alegerea lui loasaf făcută în tdtă regula
din partea monăstirei; și avendu acestă alegere și
*) Docum. mon. Sinaea No. 17.
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aprobarea kiriarchiei J) respective; ea nu a intimpinatu cu ușurința, priscrisă de Aședămenta, și apro
barea Epitropului de la mănăstirea Colța. Căci în
aceiași suplică, ecă cum se espriniă părinții mă
năstire! cătră Loco-țiitorul de Metropolita: «Și Dumnelor boerii Racovițăsci, aflândti, ati făcuta davațilâcti
la Prea Sfinția ta, de ce să se orânduiască stanța
pă loasaf, fiindu că nu-lu scie, rugându-se, ca să-i
scrii a veni aici. După poruncă, ca nisce supuși,
am venita, dă sunta doă-țlecl dă țlile cu starițul
ceia nou, și viindti la Prea o sfinția ta, ne-ai po
vățuita, pa să mergemu și la Dumnelor boerii
Racovițășci, unde mergendu, am șățluta doă cesuri,
cu cuvânta că nu sunta gata, apoi ati eșitti la noi
și ne-ati izgonita *2), țlicendu-ne, că nu suntemti
primiți» 3).
Deși Epitropii de la Colța au contestatii alegerea
lui loasaf, și ei, dupre cum ni spune loasaf, prin
petițiunea sa, dorian, ca să rădice la stăriție pre
unu străinii de mănăstire, cu tdte aceste loasaf a
fosta recunoscuta de starița al mănăstire! Sinaea
tota în anul 1829. Acesta a provenita, credema noi,
din stăruințele părinților mănăstire! către autorită’) Vorba kiriachie este grecescă, compusă din Kopto? = Domnii
și ’Ap%î]=începutu. Kopcoț represintă aici pre Domnul, căpitenia
unei administrați uni, pre Episcopii, Iar ’ Apy-rj pre căpitenia acestor
Domnii, adecă pro Metropolitul. In totul căpitenia Domniilor, adecă
Metropolia.
a) Vorba izgoni este slavonă, de la verbul n3rnnnTB=a alunga.
3) Docum. mon. Sinaea No. 17.
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țile timpului. De la loasaf mai avemu o copie
și de pre petițiunea, ce elu a adresatii unuia din
membrii familiei Cantacuzinilor. Aici se spune a
priatu, că părinții monăstirei Sinaea ari petiționatti
la Metropolie, către Președintele divanurilor Mol
dovei și al Valacliiei x), cătră Divanu și cătră acestti
membru al familiei Cantacuzinilor. Prin tote aceste
petițiuni ei reclamă respectarea «Așă^ămentului» și
prin urmare_și recunoscerea alegere! lui loasaf, și
rogă pre acestti boearu, ca el să mijlociască la lo
curile competente, spre mănținerea drepturilor mo
năstirei Sinaea, conform prescripțiunilor ctitorului.
Și în adevăr, că loasaf a foștii recunoscuta în stăriția
monăstirei Sinaea, și a continuații a fi starițu penă
la mortea sa, care s’a petrecuta la anul 1843 Sep
temvrie 24, când apoi a urmata, ca stariții, Paisie2).

Judecata dupre documente și amintirile, ce a
lăsata după sine, Archimandritul loasaf ni se presintă ca o personă omnilaterală, care a lucrata pănă
în ultimele momente ale vieței sele, pentru râdi') încă de la 1829, Fevruarie 8, Metropolitul G-rigorie era deți
nută în Basarabia de cătrb oștirile rusesc!, care se aflau în resbelu
cu Turci! și locul de Metropolitu era ocupată de către Episcopul
de Romnică, Neofit. Pre lângă aceste, oștirile înființase în țeră o
pieșidenție preste divanurile ambeloră Principate, în capul caria
era pusă graful Palin, și anume la dînsul se face alusiune, când
prin documentul de mal sus se dice: «că aă petiționată la Pre
ședintele divanurilor Moldovei și ală Valachiel» (vedl docum. în
Archiva Metrop. și Resbelele Turcilor cu Rușii, Xenopulu. 1880).
!) Pomelnicul mon. Sinaea. Dosarul Ef. Spitalelor civile din Bu
curești No. 15.
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carea și înflorirea moriăstirei. Venindti la stăriția
monăstirei Sinaea după evenimentele eteriei grecesc!
el a trebuitei să aibă de lucru cu regularea chotarelor moșiilor monăstirei, care acum erați împresurate
de vecini, să repare stricăciunile de la ecaretele
moșiilor monăstiresci și kiar să facS construcțiuni
noi, și în fine să nu lipsiascb ași maniferta și ca
litățile sele psichice, precum charitatea și altele. Dar
mai special:
Gândii în Țera românescă se întâmpla vre unii
resbelii, seti o rbscolă, ca cea de la 1820, proprie
tățile fondare dau locti la o sumă de neînțelegeri
între proprietarii lor din causa cliotarelor de moșiiMonăstirea Sinaea nu putea să fie esclusă de la
acdstă regulă generală și de aceia și vedemti pre
starițul loasaf încurcați! în mai multe procese de
chotărnicii, dintre care noi vomti cita aici procesul
cu Episcopia de Argeș pentru cliotarele moșiei Dudescii 1), petrecutei la 1888 Decemvrie 10: procesul
care s'a terminații între monăstire și postelnicul
George Bibescu cu skimbul, în urmarea căruia mo
năstirea a priimitu muntele Gagu și Valea rea pentru
nisce livezi de la pdlele muntelui pădukiosul 2). In
genere vorbindti, starițul loasaf a regulatii cliotarele
tuturor posesiunilor monăstirei. atât acelor de la
munte, cât kiar și acelor de la câmpii, fiindu târîtti
x) Docum. Ef. Spit. Civile din București, Dos. No. 15.
3) Docum. Ef. Spit. Civile din București. Condica mon. Sinaea
pag. 36 — 37.
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în anul 1841 luna Septemvrie prin București, clin
ordinul Domnitorului Grigorie Sc. Ginea, pentru a
se înfățișa la Divană în «pricina cu Sardarul lancu
Negrescu» 1).
Ca constructorii și restauratorii, Arcliimandritul
loasaf are totă importanța pentru monăstirea Sinaea, și din timpul lui dateză mai tote reparațiunile
și construcțiunile noi, ce se vădii pre la moșiile

monăstiresci, precum kiar și în interiorul monăstirei
Sinaea. Așa la moșia Maneciu a făcutti Biserica
satului din noă, la Țigoiă, Valea largă și Mânecii
Ungureni iarăși aii pusli de s’ali construită Biselicile comunale. Numai cu scolele sătesc! starițul
loasaf n a avută, cum se țlice, nici o tragere de
inimă, deși spre acesta Regulamentul organicii con
ținea o disposițiune specială, în virtutea căria erați
obligați toți proprietarii de moșii, de a construi
Pentru poporti școle pre proprietățile lor. Dar trebue

o măiturisimă, că starițul loasaf era și el omiî
. timpului seu și nu putea să devieze de la pri(( \e ePoceb când scola era considerată, ca unii
eu necesarii!», iar pentru poporti specialminte,
m «unii ce periculoșii»... Cu tote că în acestă priuță loasaf ar părea, față cu istoria, defectuosă,
Sii nU încet®ză)

a fi mare pentru monăstirea

care*33]

Privimb din laturea, pentru

e a fostă capabilă și ise permitea a fi astă-

Docu^?pit; Civ. Dosan No_ .. ■

121

feliu de cătrS circumstările istorice, în care a trăită.
Fiindă acum monăstirea Sinaea sub controlul Eforiei
și al Logofețiel bisericesc!, conform Regulamentului
organică; și avendă loasaf obligațiunea, ca să presinte comturi anuale atât Eforiei, cât și Legofețiel,
și să nu începS, forS o aprobare prealabilă, nici o
keltuelă, ori cât de folositdre și necesară ar fi fostă;
el la 1837 Noemvrie 26, cu raportul No. 17, face
cunoscută Eforiei Spitalelor, starea de ruină a mi
tocului de la Slobozia
și în adevbră, că în curend vedemă pre loasaf, reconstruind^ mitochulă
cu Biserica satului și făcândă și o mbră pre apa
Doftanei. Apoi își întdrce privirile sele constructore
și asupra monăstirei Sinaea. loasaf, în anul 1840,
construesce rondul de case, ce formeză patru-laterul
al doilea al monăstirei Sinaea, și scoțendă din in
teriorul monăstirei, seu din cetățue, cum îi mal
șlică, archundaricul, îlă așețlă în casele, ce represintă laturea despre Mdșlă-ndpte a patru-laterului, Iar
casele din interiorul cetăței le reservdză pentru lo
cuința părințiloră monăstirei, carii, pre timpul lui
loasaf, se râdicaă pănă la numărul de 70 persdne.
Cu începerea primăverei anului 1842, loasaf începe
cu Eforia corespondența necesară, pentru construi
rea Bisericei celei mari din mijlocul patru-laterului
al doilea ală monăstirei Sinaea. La 19 Martie, anul
citată, cu raportul No. 87, loasaf cere învoire pen’) Docum. Ef. Sp. Civ. Dosar. No. 15.
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tru începerea construcțiunei *). La 26 ale aceliași
luni, Eforia cu adresa No. 36 aprobă clădirea, cu
condițiunea ca să permită acesta veniturile monăstire'i *2). Cu raportul No. 106 de la 2 Iunie presintă planul și divisul construcțiunei 3), iar cu
raportul No. 115 din 6 Iunie cere permisiunea, de
a începe construcțiunea pre basa planului și a divi
sului presentatti 4). Cu modul acesta, tot starițului
loasaf ise datoresce și construcțiunea Bisericeî celei
mari din mănăstirea Sinaea, pre carea penă în anul
1843 luna Septemvrie 24, data morței sele, a ter
minat’o din roșu și cu învălitorea, lăsândii ca restul
construcțiunei să fie terminații de cătră succesorulseiî, starițul Paisie, care, în calitate de economii
alu monăstirei, a ajutatu forte mult pre starițul
loasaf.
In fine, ca să complectămu activitatea starițului
loasaf și datele biografie, ce noi presentămu aici,
citămti încă unu faptti, care denotă pănă la evi
dență, că loasaf avea și acea calitate psicliică, carea
îlti represintă și ca omti charitabilii, pentru ome
nirea suferindă. Logofeția bisericescă cu adresa sub

No. 2776 din anul 1835 luna Decemvrie 17, limiteză
pre starițul loasaf în actele sele de charitate, și n
impune ca el să potă face «.milostenii» numai pănă
*)
a)
3)
*)

Docum. Efor. Spit. Civ. Dosaru No. 15.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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la suma de 50 seu 100 lei, iar pentru sumele mai
mari este datorii «a cere învoirea Logofeției și a
Epitropilor» 1).
Resumându-ne stabilim ti, că Archimandritul loasaf
a devenită starițu al monăstirei Sinaea la 1829 Sep
temvrie 14, și a continuata cu stăriția acestei mă
năstiri pene la anul 1843 Septemvrie 24, data mortei
sele. Iar timpul de 14 ani și 10 (file loasaf Va în
trebuințată în regularea vcnituriloră monăstirei și
ficsarea proprietăților ei, în construcțiuni și repara
ta luni, precum șl tn acte de char date.
Partea tradițională. Reposândă Justin Archimandritul în
anul 1829, s’aă alesă altul din soborul monăstirei, loasaf
Archimandritul și ah starițită pene în anul 1843 luna Sep
temvrie, ani patru-spre-dece. Și luândă îngrijirea de stăriție,
s’au găsit tote acareturile monăstirei învekite și în mare
ruinare. Silită aă fostă, ca, tot-o-dată cu luarea îngrijire!,
să începe și prenoirea acareturilor, în ocolul monăstirei și
pe la moșii, Bisericile găsite în dărăpănare. Intăiă, la mo
șia Măneciu aă făcută Biserică din noă ; al doile, Biserică
de zidiă la moșia Țigoiă; idem la Valea largă, moșia Mâneciu Ungurenii și alte reparații pâ la tote moșiile. La
mitochul Slobodia, casele, făcute de Damaskin, egumenul
grecă, aflându-se în minare și de cutremură dărîm^ndu-se,
s’aă făcută din noă, cu beciu de petră și în pământă, pentru
vinuri, și de-asupra cu cinci încăperi, după cum se vedă si
astă-di. Aă făcută din noă moră de zidiu cu doă rote umblătore supt malul mitochului, în apa Doftana, și doe odăi
de zidiu, pe care le aă stricată la 1868 urmașul seu, sta-

•) Docum. Efor. Spit. Civ. din București, paketul No. 1, relativ
la nion. Sinaea.
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rițul Onufrie, prefăcendu-le în gustul seiî. Asemenea în
curtea mitochulul chambare regulate cu mai multe încăperi,
pentiu pusă bucate. Au maî făcută grajdiurl pentru bol
si cat.
Găsindu-se și moșiile din partea câmpului mai tote căl
cate și cotropite de cătră vecinii rădeșT, silită aă fostă de
ah intrată în keltuele, regulându-le prin chotărnicii și prin
judecăți cu advocați, împetrindu-le chotarele lor.
Pe la anul 1840 s’aă începută în mănăstire casele despre
apa Peleșu, despre Medă-nopte cu 15 încăperi, kilii, pentru
părinți, care aă luată săvârșire pe la anul 1842. Apoi s’aă
pusă în lucrare începerea Bisericei, ce se vede zidită din
noă, afară de cetățuea mănăstire! veki, și aă luată săvârșire
zidăria din roșă și cu învălitorea ei în anul 1843 luna
Octomvrie.
T6te aceste binale însemnate săverșindu-le prin îndemnul
și dorința, ce avea pentru înaintarea mănăstire!, loasaf Archimandritul, el s’aă slujită de ajutorul și vredniciile iconomului Paisie și ale altor călugerași din mănăstire osîrduitori și ascultători.
Si cu aceste isprăvite acareturi ale mănăstire! i s’aă
Sfârșită și vieța și după morte s’aă cunoscută, că nimică
lui-si nuș’aă agonisită în tătă vieța, fără numai dorința
a îndeplini înaintarea lăcașului Maicei Domnului și fapta
bună a milosteniei și datoriile sele călugăresc!, potrivită
dupre duchul ctitoricescului Aședemântă.

In anul acesta,
Domnitorul Țerei,
dândă trei dile în
ricei. Tot atunci

pă când era Biserica în lucrare, aă venită
Gheorge Bibescu, cu Marița Domna, săSinaea, și dorindă să vadă lucrarea Bise
s’aă kibzuită, ca să se începă lucrarea
șoselei pă drumul Brașovului, printre munți, pă apa Prachovei, de la Câmpina pănă în granița Austriei. Acestă sosea
aă începută a se face în anul 1846.
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11. Paisie. Părinții monăstirei Sinaea, imediat
după mdrtea starițului loasaf, se constituescti, con
form Așezământului, în corpii electoralii și la 20
ale Junei Septemvrie alegti de starițti al monăstirei
pre demnul economii al lui loasaf, adecă pre leromonachul Paisie. Acestă alegere a și foștii supusă
la aprobarea Eforiei Spitalelor cu raportul de la
1843 Septemvrie 27, și în care raportli se vgdti
subsemnați 23 de părinți ai monăstirei Sinaea x).
Deși în alegerea starițului Paisie s’att observata tbte
prescripțiunile Așezământului și alegerea lui a foștii
confirmată, conform acelorași prescripțiuni; și de
altă parte, meritele personale ale lui Paisie aii foștii
recunoscute de activul starițu loasaf și susținute
în fața Eforiei de cătră 23 părinți; cu tote aceste
merite și regularități stăriția lui Paisie n’a foștii
în totul scutită de nemulțămiți, carii își manifestati
pretențiunile lor sub felurite forme. Intre altele
vomti cita pretențiunile Ieromonachului Dorotei,
care cerea de la Epitropie, ca economul monăstirei
să nu fie numitii de starițti, ci aleșii de călugări.
Deși acestă reclamă s’a făcutti din cancelaria mo
năstirei, cu adresa sub No. 28, de la 1845 luna
Octomvrie 25, totuși Epitropia a înțeleșii spiritul
ei. Și în convingerea, că alegerile nu tot-de-una
suntti o garanție, pentru a se avea persona cea
mai meritdsă; și de altă parte, în cașul de față,
>) Docum. Eforii Spit, civile din Bucurescl. Dos. No. 15.
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se mai introducea unu elementu activii în adrainistrațiunea monăstirei, care nu tot-de-una putea
să merge în acorda cu starițul; de aceia Epitropia
a lăsata reclama citată fdr6 de atențiune, presentându cu modul acesta stărițului Paisie posibilitatea,
de a continua în linisce cu administrațiunea mo
năstirei, și a brava circumstările, de care monăstirea
a fostă încunjurată în timpul stăriției sele de ș6sespre-dece ani. Și în adevSra, starițul Paisie a sciuta
să facd față la do6 invasiunî de armate streine,
să se arate demna de predecesorul și părintele sed
spiritualii, starițul loasaf, și să țină cu demnitate
administrațiunea monăstirei pănd în ultimele mo
mente ale vieței sele; ceia ce s’a întâmplata în
anul 1859 luna Ianuarie 30, când administrațiunea
monăstirei a trecuta la starițul Onufrie 1).
Atențiunea principală a stărițului Paisie a fosta
îndreptată spre punctul, de a se arăta succesora
demna al părintelui sea spirituala. Eemânenda de
la starițul loasaf Biserica cea mare, din patru-laterul
al doilea al monăstirei Sinaea, lucrată numai din
roșa și acoperită, el, îndată după intrarea în stăriția
monăstirei, s’a ocupata cu adunarea de mijldce și
cu terminarea Bisericei. Cu raportul sub No. 19
din 1844 Aprilie 20, raporteză Epitropiei, că Bise
rica, lucrată în vera trecută, a crăpata și cere, ca
să trămite meșterii, spre a o studia 2). Cu al doilea
--- ---- ----------) Docuni. Eforii Spitalelor civile din București. Dosarul No. 59
adresa No. 14 din 1864 Martie 30.
*) Idem Dos. No. 15.
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raportă, sub No. 24 din același ană luna Aprilie 30,
arată, că stricăciunile se potă repara și cere toto-dată spese pentru zugrăvirea Bisericei și facerea
catapetesme! 1). In fine cu raportul No. 65 din 28
Septemvrie același anu cere a i se da din partea
Epitropiel ajutorul anuală de 100 lei, care este
ficsată prin Aședămentul ctitorului Michai Cantacuzin 2). Astă-feliă preparandii-se starițul Paisie, se
pune pre lucrul Bisericei și în anul 1846 ea este
terminată cu to te cele trebuinciose și kiar sânțită.
Mai rămăsese din timpul stăriției lui loasaf încă
o lăture de construcțiuni neterminată și acesta a
trebuită să cașlă tot în sarcina starițului Paisie;
voimă să vorbimă despre casele de la Medă-șli, ce
formeză patru-laterul al doilea al mănăstire! Sinaea.
Starițul loasaf construise, cum am văzută, șirul de
case din acestă patru-lateră, ce represintă laturea
despre Meșlă-nopte. Laturea patru-laterului despre
Meșlă-di era nefăcută, și cu acesta se da patru-la
terului unu aspectă cu totul diformă. Starițul Paisie,
după terminarea Bisericei, și anume în anul 1847,
complectăză și acestă construcțiune; în cât în anul
1848 se găsesce mănăstirea Sinaea adausă încă cu
ună numără de ună-spre-țlece camere, care, după
ce se mobileză, simtă destinate a servi, ca casă
de ospătărie pentru călători. Eca construcțiunile,
efectuate de starițul Paisie în mănăstirea Sinaea,
>) Ibidem.
a) Ibidem.
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și el, făcendu archundaricul, ca casă pentru realisarea ideei de ospitalitate creștină, n’a prevOdutu, că
construcțiunea sa are să fie rădicată la rangul de
paiața regalii, care în modti provisoriu va servi cu
timpul, ca reședință pentru Maiestățile Lor Regate
și ca puncta de întâlnire pentru tottt, ce are Ro
mânia mai ilustru. . . . De acela în religiunea creș
tină se profesază, că planurile Provedinței divine
sunttt nestrăbătute!. . .
Abia terminate de Paisie construcțiunile, între
prinse de starițul loasaf, și a și survenita anul 1848,
cu mișcarea națională din România și cu rescularea
Ungurilor din Imperiul austriaca. In fața acestor
evenimente, monăstirea Sinaea și-a avuta partea
sa de suferință, provenită din partea armatelor de
invadiune. Fiinda monăstirea Sinaea situată în calea
cea mai scurtă de la București spre Apusul Europei,
ea a servita ca casă de ospitalitate pentru toți Ro
mâni], carii în reorganisațiunea nOstră socială avea
relațiuni continue cu Europa. Dar greutatea pentru
monăstirea Sinaea nu sta în ospătarea . ospeților
români; armatele rusesc!, care venise în ajutorul
Austriei, pentru a umili rescularea Ungurilor, au
impusa mOnăstirei Sinaea sacrificii, care întrecdu
puterile ei. Lăsândb la o parte, că starițului Paisie
i s’au impusa, ca să distribue pre părinții mOnăs
tirei pre la mitocele și moșiile mOnăstiresci, și cu
acesta să desorganizeze vieța monachală, dar el a
trebuita să sacrifice tote încăperile mOnăstirei cu
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veniturile ei de pre unu anii și mai bine, pentru
adăpostirea mai întăiu a armatelor ruse și apoi a
celor austriace, și în fine pentru refugiații neungurl,
carii aii părăsiți! locuințele lor în fața insurgenților
unguri devastatori. Scăderea monăstirei Sinaea și
suferințele ei din anul 1848 sun tu destul de bine des
crise de cătrb adunătorul tradițiunei, Ieromonachul
Dorotei și de aceia noi nu insistămti mai mult.
N’ati apucatii bine părinții monăstirei a se reîntbree și a se așeșla prin kiliile lor, iar starițul Paisie
să repare stricăciunile, causate de armatele învădătore, și de o dată monăstirea a foștii espusă la
noue suferințe. Rusia declară Turciei resbelul din
1853 și monăstirea Sinaea a foștii transformată în
casarmă pentru armata, ce avea destinațiunea, de
a păzi acestă intrare a României despre Austria.
Unii anii întregii monăstirea Sinaea este deturnată
de la scopul ei, și veniturile ei acum trebueti să
fie împărțite între părinții monăstirei, carii dupre
raportul cătră Epitropie al starițulul Paisie, din 1850
Iulie 4 sub No. 45, se urcati la cifra de 64 persdne1)
și cu generalii și colonelil ruși, carii ocupați mo
năstirea cu dreptul de cuceritori. Suferințele și din
acestti timpii ale părinților monăstirei Sinaea le-aii
pututii simți numai unii mărturii ocularii, și de
aceia noi și în acestă parte atragemti atențiunea
lectorilor noștri asupra părței tradiționale, ce urmeză aici.
’) Docum. Ef. sp. civ. din Bucuresci, Dos. No. 14.
10
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Incâ de la votarea Regulamentului organicii s’a
dispușii, ca mănăstirile Terei să se reguleze în clase,
conform venitului, de care dispunea fle-care mă
năstire, iar veniturile lor să se concentreze într’o
casă, numită centrală, de unde se dispuneți keltuelele pentru fie-ce clasă de mănăstiri și se esercita
administrațiunea supremă a mănăstirilor. Mănăstirea
Sinaea, cu afișul No. 130 al Domnitorului Barbu
Știrbei din 1850 Aprilie 8, s’a regulați! între mă
năstirile de clasa III, și acesta disposițiune atâta
a mișcatu pre părinții mănăstire! Sinaea și în special
pre starițul Paisie, că el a căluții greu bolnavti.
Li venla forte greii părinților, ce dispuneți până
acum de averea mănăstirilor fore nici unti controlti,
să se va$ă limitați între nisce regiile, să fie nece
sitați a cere deslegări prealabile pentru fle-care
keltuelă, și a presenta comturi pentru keltuelele
efectuate. însuși starițul Paisie, la 1854 Martie 4,
cu raportul sub No. 19, se vede obligatii, de a cere
deslegarea Epitropie! pentru desfacerea unor vite
cornute, care erau de prisosii mănăstire!, Iar cu
raportul No. 15, din 1857 Fevruarie 26, se vede
necesitatei a cere întreținerea părinților pentru tri
mestrul lu! Ianuarie din anul citatti. Și tote aceste
disposițiun! din Regulamentul nostru organicii, referitore la mănăstiri, erau copiate de pre legile ruse,
care secularisase averile mănăstiresc!/încă de pre
timpul Ecaterine! Il-a.
Mal amintindii și acesta, că starițul Paisie pentru
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serviciile, aduse armatelor de inva^iune din 1848
și 1853, era decorații cu ordine din partea Imperatorilor Austriei și al Rusiei, ne resumămti, că
acestu starițu a fostu în fruntea administrațiunei
monăstirez Sinaea de la 1843 Septemvrie 27 pene
la 1859 Octomvrie 13 și că activitatea lui s’a limitatu
în terminarea Bisericei celei mari, în construirea
caselor pentru archunclaricu și în întâmpinarea ar
matelor din 1848 și 1853.
Partea tradițională. După, mortea lui loasaf Archimandritul,
s’aă alesă stariță fostul iconomă Paisie, în luna Octomvrie
1843, care, însoțită cu totă soborul călugărilor, aă silită și
aă isprăvită Biserica, cu tote cerutele podobe, atât în lăuntru, cât si pe din afară. Și în anul 1846, s’aă săvârșită si
s’aă sfințită. Totă în cursul anilor acestora, s’aă făcută și
șirul caselor de zidiu, despre Medă-di, pe mală, asupra dru
mului Brașovului, arfundarică cu 11 odăi, înmobilându-le pe
din lăuntru și pe din afară, cu tote aparțialele cerute după
cum astă-di se vedă, silindă săvârșirea acareturilor, mai sus
arătate, păne în anul 1848.
Apoi pentru monăsirea Sinaea și a călugărilor dintr’însa
s’aă începută anii durerilor; că din ană în ană răul s’aă
înmulțită, că n’aă mai fostă pace și linisce. In anul acesta
1848, s’aă suspendată din domnia Țărei George Bibescu.
Reul s’aă începută din luna lui Fevruarie anul curentă de
la poporul Franției, care, cerendă ase legiui constituție de
liberare, si aă cerută, ca să cade aristocrația și să nu se
mai numiască boeri cu ranguri de boerie. Acestea, ivindu-se
în Franția, s’aă trasă, ca din mașină iuțala turburărei prin
totă poporul Evropei și mai mult prin Austria, Ungaria și
în principatele României nostre. Și când s’aă scosă din
domnie George Bibescu, la Iunie în 10 anul curentă, aseme-
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nea si in Moldova Domnitorul Michaî Sturza, și s’al regulati
caimăcămie, care aici în România s’au regulatu loco-tenenți
trei boerî și anume Ioan Eliad, Magheru și Tel.
După acestă turbur are, la luna lui Septemvrie, venital
în Țeră, pentru liniscea poporului oștiri turcesc! și muscălesci, ședendl aceste oștiri din anul 1848 Septemvrie pene
la 1850. Atunci mănăstirea Sinaea al foștii izbitâ cu furiose
supărări și mari turburări, peste totl cursul timpului acestuia;
câ dioa și noptea întimpina pasageri, carii se transportau,
fugindl și nevrendti din România în Transilvania și -din
Transilvania în România, când aristocrații, când liberalii
constituționali, unde îșî aveau la Sinaea unu mici conacl *)
de răsuflare, dându-li-se odichnâ și cele trebuinciose ale
chranei.
In timpul acesta all turburâreî poporului, Ungurii, ș’al
găsiți vreme, după a lor dorință, vrendl ase putea libera
de supt protecția împăratului nemții și sculându-se cu răsboil
în contrariu, făcel mari crime și vărsări de sânge asupra
Nemților și a Românilor din Transilvania. Atunci comersanții
români din Brașovl și Sibiiu aii alergați în România, unde
era oștirile rusesc!, le-aii făcuti cerere, ca să trecă în Tran
silvania, pentru apărarea Românilor și a Nemților comersanți
despre Unguri. Deci pornindu-se iarnă, fiind în luna lui Ia
nuarie anul 1849, s’al dușii pă drumul Prachovei, si îsi
avei stanția în mănăstirea Sinaea și casarmie de mulțumire
kiliile călugărilor, iar dînșii al fugiti, adăpostindu-se care
unde al pututl, pre la mitocele și viile mănăstire! în Ro
mânia. Și de la 10 Ianuarie peste totu șirul anului cu trecerea
m Austria și înapoierea oștirile al foști prin mănăstirea
Sinaea. Iară în luna lui Martie în 7 dile, totl anul 1849
ue pomenirăml cu oștirile rusescî, ce erau în Transilvania,
înapoindu-se cu grăbnicie iarăși în România, și venindl în
•—---- ----') Vorbă turcăscă și însemnăză otelu, ospătărie.
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Sinaea ginarari trei cu oștirile lor, care ne-aă spusă, că
suntă ca 15,000, au cuprinsă mănăstirea cu încăperile si
împrejmuirea, care pe unde aă putută ase adăposti pentru
o di și o nopte; căci se afla o vreme primejdiosă cu viforă
și geru. Totă de o dată ne pomenirămă și cu oștirile nem
țesc! cu ginerarii lor, călăreții, pedestrașii și cu totă muniția
de resbelă, fugindă cu grăbnice după Ruși în România, nu
mărul de soldați pene la 24,000. Pă longă aceștia, mai era
o sumă nenumărată de comersanți și de țărani cu familiile
și calabalâcul lor, care cum aă putută scăpa, alții numai
cu trupurile, arătândă că ginărarul Bem cu oștirile Ungurilor,
venindă din lăuntrul Transilvaniei, i-aă respinsă cu putere
pe Ruși și oștirile împăratului nemțescă din cetatea Brașo
vului, pe apa Temeșul printre munți, trecendă granița în
România. Iar fugarii se vaicaraă, că Ungurii le-au apucată
mulțime multă de căruțe cu calabalâcul lor încărcate, iar
ei aă fugită prin păduri, numai cu ceia, ce aă fostă pă
trupurile lor, dicendă că aă rămasă săraci și muritori de
fome. Acestă mulțime de suflete omenesc! eraă intrate printre
munți, în timpă de iarnă, care păne ase strecura trăgendu-se
în România, aă trecută peste șepte seă optă dile, în care
timpă viforul nu mai înceta, iar drumul Pracliovei nu era
încă regulată, pentru care acestă omenire se afla în mare
lipsă pentru chrana mâncărei și decă mila lui D-deă nu I ar
fi întărită, iar Sinaea și pădurile munților nu i-ară fi adă
postită, ară fi murită de fome și de geră, dupre cum se
istorisesce, că aă pătimită Franțujii în Rusia. In timpul
acesta, furiosă de primejdie, polcovnicul de cazaci ruși aă
regulată unu căpitană cu 30 de cazaci pentru pază, pe gra
nița Austriei, în urma oștirilor, trecute în România. Și pă
când era numărul omenire!, mai sus arătată în mănăstire
și preste totă locul și prin munți, de odată ne pomenirămă
la 5 cesuri, după amedă-di, sera la 10 Martie, că vine ună
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cazacii cu veste, că au trecutii Ungurii granița și vinii în
Sinaea. Cândii o ce spaimă se ivi! Unu polcovnicii rusii,
rămașii în monăstire cu 200 soldați, porunci să începe to
bele și muzicele de răsboiii. SoldațiI se informară! Se făcu
un sgomotu înfricoșatul Totă omenirea, aflată prin monăstire,
comersanții cu muerile și copii lor văetându-se și țipându!
Ostașii nemți cu spaimă mare fugindu la pădure ! Gerulii
și viforul nu mai înceta și toți aceștia prin păduri noptea
aii rămașii pene a doa di! Iar la 11 cesuri, aprope de medul
nopțeî, ne-am pomenitii cu căpitanul, ronduitii pe graniță
în urma trecere! oștirilor în România, numele Daniil Crâsnopol, arătândii că aflându-se elii cu Cazacii, unde se dice
între Prachove, vede venindii unii polcii de Unguri călăreți,
în numerii păne la 1000, care căpitanii, cu meșteșugurile
sele ostășeșcî, s’aii presentatii înaintea Ungurilor, în cât i-au
învălmășiții, aflându-se zăpadă mare și făcendîî însuși cu
iuțală pe pârtea drumului, i-aii înapoiatei. Dintre Unguri s’aii
răpitii cînci soldați, unii căpitanii și trei cai, Iar pe cei mai
mulți î-aii gonitii unii sergenții cu cinci cazaci pene l-au
trecutii granița și pe cei prinși l-aii adusii la monăstire și
așa s’aii dămolitii frica.
După aceste în grabă aii venitii ginărarul Corpului, anume
Lidărs, și aii stăruitii trei dile în Sinaea, poruncindu ca drumulii Brașovului la strîmtorea de la genune să se strice,
astupându-lii cu pădure, copaci mari tăiați, au mai ronduitii
unde se dice Trăistea, să stăruiască una sută cazaci de
strajă și a doa sută de cazaci în prejma monăstireî, și că
lugări! din monăstire să fugă tot! la țeră, neremâindii nici
unul, Iar prin casele călugărilor au pusii unii polcovnicii cu
polcul săiî de oștire, numărul de doă-spre-dece sute. Atunci
niergendii noi preoții Dorofteî, Visarion, Duchovnicul Irodîon
Și monachul Onufrie, aflându-ne acum numai aceștia în mo
năstire, am întrebatii de ginărarul Lidărs, decă Biserica are
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ase înkide, seu are ase urma serviciul înainte, la care aii
ordonatei să ne oprimu unu cvartirii micii și să nu se în
kide Biserica. Regulându-se dar oștirile în străjuire printr’
acești munți și în mănăstire, ginărarul Lidărs s’au trașii la
țeră și oștirile aii stăruitii cu străjuirea pene la luna lui
Iunie. Atunci s’aii trașii totii corpul lui Lidărs în Transil
vania, și au smeriții pe Unguri cu răsboiu. De unde înapoindu-se peste totii șirul anului cu mergerea și întorcerea,
Sinaea se ocupa cu oștiri, stanție fiindiî și casarma lor.
Urmându-se dar transportul de oștiri păne la anul 1850
luna Fevruarie, călugării au începutii a se aduna după unde
aii fostu risipiți pe la țeră, dorindu ași dobândi liniscea prin
kiliile lor, deși le-aii găsită în mare derăpănare. Atunci
starițul Paisie le făgădui, că ajutându-i D-deii în vara viitore,
va face reparații; pentru care toți se mângâiati, dar călugărașîi bătrîni mult se bucurați. Dar în scurtu timpii aii
fostu bucuria lor ; căci în anul 1849, puindu-se Domnitorii
Țerei Barbu Știrbei, aii luatii înțeleșii cu Eforii spitalului
Colței pentru mănăstirea Sinaea, ca să se scoțe dintre mă
năstirile kinovii, vrendu să o trecă în răndul mănăstirilor
regulate, numindu-se atunci poliție cu Egumenii. Lucrul
acesta s’au și urmatu, că în luna lui Fevruarie în 20, anul
1850, aii eșitii manifesto șeii ordinii domnescii, că mănăs
tirea Sinaea se va pune în răndul mănăstirilor reformate
de clasa a treia, puindu-se totii avutul în licitație de aren
dare, și din fondul eșitii se va regula bugetti, iar prisosul
se va pune în fondul spitalului Colței. Acestă sciință s’aii
primită între călugări, formal prin Eforia Colței, tocmai în
săptămâna cea mare a postului. O ! ce maie întristare se
făcu în soborul călugărilor, în cât starițul Paisie aii cădută
într’o bălă de atacă, de care nu s’au mai putută tămădui,
iar unii din călugări, din cei ai Bisericei, aii eșitii din mă
năstire.
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Deși i-au venitu, drept parigorie x), în anul acesta, deco
rații de la împăratul Rusiei și împăratul Austriei, după a
lui vrednicie, pentru întimpinarea oștiiiloi, tiecute prinție
munții aceștia, aseminea și monachuluî Onufiie i s au datii
atestaturi de pe la mai mulțî genararî ai Rușiloi și Nem
ților, la vredniciile, ce aii întrebuințați! în trecerea oștirilor,
dar întristarea și supărarea au rămașii neșterse din inimele
monactiilor, aflători în mimării de 60.
In anul acesta, 1850, aflându-se Mitropolia și Episcopiile
tote din Țeră vacante de păstori, s’aii ronduitu prin Dom
nitorul Barbu Nifon Mitropolitii, starițul de la Cernica
Calinic la Episcopia de Romnic, Filoftei la Episcopia Buzeului și Climent la Episcopia Argeșului.
In mănăstirea Sinaea nu se isprăvise reparația de strică
ciunea, făcută de oștirile trecute și șădute, ca la cazarmie,
și răul Iar s’au ivitii. Pe la anul 1853 și 1854, s au începutu
răsboiul Rusiei cu Turcia și trecerea oștirilor rusesc! le-au
foștii prin România la Turcia. Și pă când era Țera plină
de oștiri, trecute și peste Dunărea în Turcia, le-au venitii
ordinii grabnicii, să se înapoeze în Rusia, la cetatea Sevastopolului, unde se adunase puterile Europei cu oștiiI de
răsboiii asupra Rusiei. In timpul acesta iarăși aii venitii
Sinăeî mare greutate cu trecerea oștirilor austiiace în Ro
mânia, unde îșî aveii stanție și cazarmie, în cursii de unu
anii și mai bine cu trecerea și înapoiarea lor.
Statornicindu-se pacea între Rusia cu puterile Europei,
și în anii aceștia curățindu-se Țera de oștiri streine, aii
lipsitii și Barbu Știrbei din domnie, cârmuindu-se Țera de
căimăcamie, și Iar s’aii sguduitii poporul prin totă România.
In anul 1858, alegendu se de Domnitorii în Moldova Ioan
Alecsandru Cuza, tot în anul acesta, Camera dintr’acestii

’) Vorbă grecă de la verbul zapv|Țof»Eco-u> = mângâiu, sfătuescii.
De aici parigorie însămnăză mângâere.
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Principalii, cu dorința de se a uni Principatele Moldova și
România; la alegerea lor de Domnitorii au votată. tot pe
Cuza a fi Domnu, unindu-se amândoă Principatele și numindu-se România. In anul 1859 Fevruarie, au venitu în
Capitala Bucureștii și au foștii Domnitorii Principatelor unite
pene la anul 1866 Fevruarie 11 dile. Pe timpul domniei
lui s’au luatu destrea agonisitâ a mănăstirilor de la tote
Bisericile, făcend’o destre a Statului, atât a mănăstirilor si
Bisericilor, înkinate la s-tele locuri, ce era supt protecția
clerului grecescîî, cât și a mănăstirilor pământesc!, kinoviile
călugărilor.
Iar suspendarea lui din domnie i-au fostu, unindu-se din
partea liberalilor și a aristocraților complotu, făcutîî în se
creții, la care unire au fostu trași ghinărarii, polcovnicii și
căpitanii oștire! României. Deci luându-lu din așternută și
nevrându, a depusă dimisia și l’au rădicatii noptea cu cai
de poștă, scoțîndu-lu din Capitala Bucureștii, fără să cunoscă
poporul, l’au trecută în Transilvania forte grabnic. Iar după
depărtarea lui din domnie, aii și pusă în lucrare România
ași aduce Domnitorii streinii; și la 10 dile ale lunei lui Mai
anul curentă, aii sosită pă pământul României Domnitorii
din ținuturile Germaniei, numitii Carol I.

12. Onufrie. Starițul Onufrie este unul din pă
rinții monăstirei Sinaea, care a luatii parte la tote
suferințele monăstirei din timpul stăriției lui Paisie
și a urmatti la stăriția acestei monăstiri în anul
1859 Ianuarie 30, cu ocasiunea morței predeceso
rului seu, petrecută la 13 Octomvrie același anti.
Onufrie, dupre cum o spune singurii prin raportul
cătră Eforia spitalului Colța No. 14 din 1864 Martie
30, a primi tu administrațiunea monăstirei Sinaea

138

din manele Ministerului de Culte 1). Acesta se esplică prin faptul, că desflințându-se Casa centrală
a clerului, penă la regularea monăstirei Sinaea sub
administrațiunea Eforiei Spitalelor civile din Bucu
rești, Ministerul de Culte esercita dreptul de con
trolorii supremii asupra tuturor monăstirilor din
Țeră și specialminte și asupra monăstirei Sinaea.
Starițul Onufrie a continuații cu stăriția monăstirei
Sinaea p6n6 la anul 1877 luna August în 27 dile,
când a cădutii sub povora unei alienațium mintale,
carea, făcOndu-lu nepropriu pentru stăriția monăs
tirei și împunOndu i, ca să se strămute în orașul
Câmpina pentru căutare, l’a puști în posițiune de
a ceda administrațiunea monăstirei Sinaea actua
lului starițu, adică Archimandritulul Germano.
Cu ocasiunea desființare! Casei centrale a Cle
rului, starițul Onufrie cercă la Ministerul de Culte,
cu raportul din 26 Septemvrie anul 1859, ca să
facă din monăstirea Sinaea cu averea ei o casă
independentă și liberă de orl-ce controls supremii2).
Cererea lui Onufrie se opunea planului, ce guvernul
românii urmăria pentru monăstirile Țerei, și de
altă parte, acestă cerere tindea și la ruinarea disposițiunei din Așeșlcmentulu Spătarului Michaî Cantacuzin, în virtutea căria monăstirea Sinaea era
pusă sub controlul supremii al Epitropilor de la
monăstirea Colța. De aceia și vedemu pre starițul
’) Docum. Ef. Sp. civ. Dos. No. 59.
’) Docum. Ef. Sp. civ. din Buc. Dos. No. 29.
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Onufrie rămasă în posițiunea, ce l-o crease Minis
terul de Culte și în decursul anului 1864 cu rapor
turile sub N-le 15 și 31 din Martie 30 și Iulie 31x),
cere de la Ministeru, ca să scoți din licitațiune
vatra monăstirei și de altă parte, să-I acordeze
sumele necesare pentru facerea de vestminte.
Cu tdtă limitațiunea, în care starițul Onufrie părea
a fi push de cătrl Ministerul de Culte, noi obser
văm ti, că activitatea acestui starițu al monăstirei
Sinaea nu este mai puțin fecundă, de cât a prede
cesorului seti, starițul Paisie. Sub administrațiunea
lui Onufrie și cu controlul de acum al Eforiei spi
talelor civile din București, el a reparații Biserica
cea veke a Spătarului Cantacuzin cu casele din cetă
țile, a refăcută mitocliul dela Slobodia, înșlestrându-lă
cu o' mbră cu șese petre în apa Doftana. Și pentru
a îndepărta dupre putință de mănăstire aglomerațiunea visitatorilor, el a făcută sub inspecțiunea
Eforiei ună otelu, cu destinațiunea de a întimpina
aici pre visitatorl cu tdte cele trebuinciose. Astăfeliă se pbte afirma, că fundarea acestui otel ti, în
una din posițiunile cele mai igienice și mai încântătdre ale Țărei, a foștii motivul chotărîtoru, pentru
ca Sinaea să devină periodicii punctul de întâlnire
pentru totă, ce are Țera mai de frunte și cu timpul
să întrurfiască în sine pre toți potentații popbrelor....
In genere vorbind, starițul Onufrie a administrata
mănăstirea Sinaea timpii de opt-spre-dece ani și in
') Ibidem Dos. No. 59.

140

acestu timpu, sub controlul autorităților respective, a
făcutu, ca monăstirea Sinaea să întrece in tote pri
vințele pre monăstirile întreținute de Statu,
Partea tradițională. Iar reposândă starițul Paisie, care au
stărițită șese-spre-dece ani, s’aă alesă din soborul mănăstire!
altă stariță, anume Onufrie, care aă stărițitu și acesta păne
în anul 1877. In timpul stăriție! acestui Onufrie s’au modificatu cu totul legile mănăstire! Aședementulu! ctitoricescă;
căci, vrendă el a apăra monăstirea de primirea pasagerilor
și ospitalitatea de milă a obiceiului vekiă, aii invitată pre
Domnii Efori ai Spitalului Colța, ca să face unii otelă, supt
Sinaea, lăngă șoseoa drumului Brașovului, unde să se adăpostiasce pasagerii în folosul spitalului. Care otelu, luândii
săvârșire cu tote cele necesare, și venindîi adese-or! vara, ca
voiajori, boerii României spre petrecere, s’aîi îndemnată, de
ași cumpăra locuri în pogone, unde fie-care în parte si-au
clădită case mobilate. Asemenea și Domnitorul României
Carol I, s’au înduplecați! la plăcerea boerilor și cumpărându-și locă în pogone cu păduri, ș’aă făcută paiață domnescă,
încunjurată cu arbori, brad!, forte frumoși la cel, ce îlă
prives» ă.
După acesta putinii timpii trecându, pe starițul Onufrie
l’aă găsită obștescul sfârșită, dar într’ună modă neobicinuită
și care mal rar se vede la omenire, cuprinsă fundă de o slă
biciune și furiosă ecsaltație de minte cu nebunie. El fiindă
depărtată din stăriție, ș’aă avută mortea în orașul Câmpina.
Pre timpul stăriție! lui Onufrie, prin înlesnire de keltueli
de la Eforia Colței, s’aă reparată zidiurile cetățuei mănăs
tire! cu tencuirea și învelitorea cu șindrilă presto tot si
Biserica veke și alte mici reparații la casele din afară. Ase
menea s’aă prefăcută mora de la mitocul Slobodia, în apa
Poftana, longă Câmpina, cu șese rote umblătore.
In cursul anilor ai Archimandritului Onufriș s’aă începută

resbelul Rusiei cu Turcia, când pe la anul 1876 și 1877
a’aă desrobită Bulgaria de supt protecția Turciei, în care
resbelă au venită kiar și împăratul Rusiei, Alecsandru II,
și trecendă prin România, au stătută în orașul Ploestî, mai
mult de doe-spre-dece dile, la care resboiă au luată parte
și oștirile României cu Domnitorul Carol I.

13. Germano. Cu decretul Eforiei Spitalelor civile
din București No. 5961 din anul 1877 luna Au
gust 27 și cu decretul sântei Metropolii a UngroValachiei No. 1821 din 31 August același! anti, s’a
rădicați! la trepta de starițu al monăstirei Sinaea
Ieromonacliul Germano, care în urmă a devenitti
Archimandrite, avendu-și metania1) în monăstirea de
longă Ploesti, Ghighiul. El în timpii de mai mulți anî
a servite ca economii al monăstirei Sinaea, și faptele
acestui demnii stariții se voru espune atunci, când și el
va deveni personă istorică pentru monăstirea Sinaea.
Partea tradițională. Murindă starițul Onufrie, s’aă rânduită
în anul 1877, ună eromonachă Germano, călugărită în skitul
Ghighiu, aflându-se iconomă în acestă mănăstire Sinaea.
Despre acesta va urma viitorul de însemnată pentru ale lui
vrednicii, ce va jetfi în folosul monăstirei, dupre cum ceil’alți stariți ai timpurilor trecute s’aă ostenită.
EPOOHA AOTUALITĂȚEÎ.

Localitatea, care în timpurile pre-istorice s’a nu
miți! Molo moții, apoi Buceciii, astă-șlî de la sânta
monăstire Sinaea se numesce cu numele monăstirei.
*) Vorba metanie vine de la verbul grecu p.e'uavo£(D-(D=recunoscu.
De aici ptEțdcvoia = penitență, înkinăciuno. Pentru monachu locul,
unde-si face penitența, unde ș’a înkinatu vidța sa.
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Când noi astă-dl (jlicemu Sinaea, înțelegemti munții
Bucecii, în care se află monăstirea cu acestu nume.
Sinaea de astă-di nu mai semănă întru nimicii nici
kiar cu Sinaea de la finele Secuiului al XVII-lea.
Decă natura cu mici modificațiuni a remasu aceiași,
decă zidurile vek'i ale monăstirel, construite de cătră
Spătarul Michal Cantacuzin, n’au primitu nici o modificațiune esențială, adăugându-se numai cu construcțiunile despre Răsăritei, și reparându-se în
părțile deteriorate; decă, dicemti, Sinaea a remasu
aceiași în părțile el constitutive, câte insă modificațiunî nu s’au operații de la anul 1846, data în
ființare! celei întăi căi de comunicațiune, adecă a
șoselei naționale, ce duce pre omenire de la Ploiești
la Brașov și vice-versa? O dată întrodusti acestti
mijlocii de civilisațiune încă primitivii al omenire!,
Sinaea întrunii modu naturalii a atrașii privirile
trecătorilor, carii, mai întăiti pentru scopuri de pie
tate religiose, apoi pentru ameliorarea sânătăței, au
începutii a se aduna în jurul Sinaei, unde corpul
omului debilitatei se îmbalsama de profurnul aerului
vivifăcătorti, iar sufletul lui, desgustatu de contactul
cu semenii sei, se reînforța sub influința agenților
religioși și ai aspectului nature! celei mai sublime
și mal variate a Sinaei. La aceste considerațiuni,
proprii ale localitățel, numite Sinaea, decă mai adăugămu și considerentul, că Sinaea este situată pre
una din liniile de comunicațiune cele mai principale
ale Țerei cu Occidentul Europei, avemtt, dupre opi-
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niunea nostră, suma tuturor considerațiunilor, ce
ati determinatti pre partea activă a societățe! nostre.
ca să facS din Sinaea unii centru de civilisațiune
românescă și cu încetul să devină unul din punctele
cele mai principale ale României.
Esistă unit proverbu românescti, că «Omul sânțesce locul» și noi pentru complectarea acestei idei
adăugămu, că locul atrage pe omit. Nici una din
localitățile Țerei nostre nu întrunesce atâtea condițiunî de atracțiune, ca Sinaea. Situată pre calea
cea mai scurtă dintre capitala Țerei și Imperiul
ce ne duce în Occident!!; dotată de frumusețele
nature! celei mai încântătdre din totă România •
Sinaea a smulsu ore-cum, fără de voia omului în
grijirea lui particulară, și a facutu, ca în persona
Maiestăților Lor, Regele și Regina României, să
devină capitala de vară a Țerei, în persona guver
nului României să capete mal multe prerogative
sociale, în persona Eforiei Spitalelor civile din Bu
curești să impună multe sacrificii, pentru dotarea
acestui locii și în fine în persona notabililor Țerei
a reeșitii, ca să-I facă a își depune și obolul Io/

pentru ca Sinaea, locul de jpredilecțiune al Româ
nilor, să devină demnii de locuitori! acestei Țer!
De aceia, no! în acestă secțiune, unde ni propunem!!
a pi esența stai ea actuală a Sinaei, vomîî tracta
despre: I Rolul Maiestăților Lor față cu Sinaea
II Prerogativele guvernelor Țerei, acordate Sinaei
III Solicitudinea Eforiei pentru Sinaea și IV Con-
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cursul particularilor față cu Sinaea. Și cu tote că
în aceste patru capitole s’ar presenta în de ajunsă
starea actuală a Sinaei și s’ar vedea forte bine cum
«omul a sânțită Sinaea», noi însă pentru complectarea planului, ce urmărimă, vomă mai adăuga ună
capitul introductivă, care va presenta o descripțiune
a Sinaei din punctul de privire topograficii și ală pro
prietăților, ce o compună.
I.
Capitul introductivă. Sinaea, ce o dată representa
numai pre monăstirea cu acestă numire, astă-^I a
devenită tină nume generică, și el esprimă o loca
litate în munții Bucecii, care este compusă din mai
mulți munți. Puși dinaintea gărei drumului de feră,
ce duce de la Ploiesci spre Predelă, și care este
gara stațiune! Sinaei; și așezați cu fața spre cursul
rîului Prachova; noi avemă în fața și în dosul nostru
curentul apei, ce se scurge de la Me^ă-ndpte spre
Me^ă-^i, în stânga nostră și spre Răsăritul sdrelui
avem muntele Piscul cânelui, care representând forma
unui triunghiă, este pănă în verfă acoperită de pă
dure tînără și forte frumdsă la privire, Iar la drepta
nostră și Apusul Sdrelui, vomă avea muntele Fur
nica, care în vekime f?a numită Molomoț, dealul

s-lui Nicolaă, și de la Spătarul Micliai Cantacuzin
Sinaea. Acesta este muntele celă cu norocul Sinaei!
Pre dînsul s’a întronată pietatea creștină de cătră
sichastrii români ai seculilor, anteriore celui ală
XVII-lea! Aici Spătarul Michaî Cantacuzin și-a rea-
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lisattt votul, datii Maicei Domnului pre muntele
Horiv. Și tot aici Eforia Spitalelor civile din Bucu
rești în persona Principelui Dimitrie Ghica, demnul
descedentă al Oantacuzinilor și în persdna colegilor
sei Efori, a făcutii, ca Sinaea de altă dată locu săl
baticii și plinii de nesiguranță și pericule pentru
omit să devină astă-^i locul de atracțiune și admirațiune pentru totu feliul de omeni. Sinaea de
astă-di nu cuprinde numai rîul Prachova și cei doi
munți, citați aici. Decă rămânemti în aceiași posițiune/ce ni-am luat’o pre albia Prachovei, avemfi
la spatele nostru și în rondă cu muntele Piscul
cânelui, spre Me^ă-nopte unii părîu, numiți! valea
rea x) care curge despre Răsăritii spre Apusă și se
varsă în Prachova, puțin mai sus de stațiunea căei
ferate, numită Sinaea, și care desparte muntele
Piscul Cânelui de muntele Cumpătu. Spre Apusul
sorelui, și spre Me^ă-nopte de la muntele Furnica,
avemii munții Petra arsă și Jepii, carii se despartă
de Furnica prin rîul Peleș, ce se varsă tot în Pra
chova, față în față cu rîul din Valea rea. Aceștia
—-vvv-ȚT^^rourată cuprinde unii rîulețu cu aceiași numire,
Jp din munții Gârbova spre rîul Prachova. Valea porta
numeCle de rourată din causa multelor izvore, ce curgu din cel doi
n« carii formeză laturele el; iar numirea de rea provine de la
m» Hmea vânturilor violente, ce în timpii de Iarnă suflă în Sinaea
me Îcdstă vale, carea este dispusă de la Râsăritu spre Apusu. Vânfnrile nordului oprite de munții Gârbova, își gasescu curentul lor
înntu numai pre valea rea, carea apoi li înlesnesce curentul pre
V i prachovei. De aceia vârfurilor munților Gârbova suntu lipVa d uădurl Iar locuitorii de aici mal num eseu valea rea cu
vârfurile munților Gârbova «vârtejul dracului».
11
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suntă munții și localitățile, ce compună pre Sinaea
ele astă-dl, și ele abundeză în puritate și sublimi
tate naturală, și unde omul șî-a puști în activitate
și inteligența sa, pentru ca să le facă și frumose și
acomodate la trebuințele sele.
Eca Sinaea, clupre cum o vedemti noi,'din punctul
de privire topograficii, acum să cunoscemă și pre
proprietarii acestor localități admirabile. Celti mal
vekiă proprietarii al localitățeî, numită Sinaea, este
Eforia spitalelor civile din București. Ea astă-di
posedă cei mai mulți munți ai acestei localități,
între carii și muntele Furnica, ca proprietate pendintă de monăstirea Sinaea. Vine în ordine crono
logică proprietățile familiilor Bibescu și Crețulescu,
carii posedti cea întâia munții Piscul cânelui, iară
familia Crețulescii muntele Cumpătu. Proprietarii
cei mai noi, carii au dată totti avântul localitățeî
Sinaea, și carii lucreză pentru rădicarea Sinaei la
rangulă de capitală de vară a Regatului, suntă
Maiestățile Lor Regele și Regina Românilor. Munții
Petra arsă și Jepiî aă trecută cătră Maiestățile Lor
prin bună învoială de la D. Crețulescu, care a luată,
de la Eforie muntele Petra arsă în skimbul muntelui
Petricica, Păraele, Cazacu și doă izvdre minerale.
Cu modul acesta, noi am presentată aici și pro.
prietățile, ce compună localitatea, numită Sinaea;
pentru ca cu modul acesta să se pdtă vedea și mai
bine partea de activitate, depusă de fie-care pro
prietară în folosul și spre înfrumusețai ea Sinaei.
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II.
Rolul Maiestăților Lor față cu Sinaea. Sinaea, cum

amu arătatu în espunerea nostră istorică, a fostă
favorisată de Provedința divină, ca să devină locul
celti mai capitală din tote posițiunile pitoresc!, de
care abundeză Țera nostră. Alesă fiindti Sinaea de
cătră sichastrii români pentru scopurile lor de pie
tate creștină; unindu în sine Europa cu Asia, prin
construcțiunile lui Cantacuzin, fundatorul monăstirei
Sinaea; atrăgendu cu aspectele sele pre Domnitorul
Valachiei, George Bibescu; Sinaea, cu plinirea tim
purilor, a fostti menită, ca să se onoreze cu me
ritul de a adăposti și a delecta, idealele cele mai
înalte ale Românilor, pre Regele și Regina lor, pre
Carol I și EHsabeta, pre Conductorul Românilor la
vekia glorie românescă și pre Protector a românis
mului, pre Prodromii civilisațiunei și al progresărei
Românilor. Și în adevăru, Sinaea s’a bucurați! de
visita Maiestăței Sete Regelui încă din primii ani al
suire! Sele pre tronul României, Iar de la 1870 și
pănă în presentu Sinaea n’a încetată, de a atrage
pre Maiestățile Lor în sînul seu regulat și în fle-care
vară. De aici trebue să esceptămtî numai anii de
pre urmă și de glorie al Românilor, când Maiestatea
Sa Regele, atunci numai Domnitorii, s’a pusu în
fruntea armatelor române, ca să dovedlască luni el,
că Românul merită unu nume și o sortă mai bună,
Iar Maiestatea Sa Regina, atunci Domna Românilor,
a introduși! mângâerea în sufletul ostașului rănitii
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și a versatil balsamul vindecărei preste suferințele
lui, alinându în suferind! durerea și încurajândti la
lupta pentru lege și independența pre combatanți.
Da! In anul 1877 — 1878 Românul s’a desceptatti
din letargia, în carea îlti târîse Fanarul Atunci el a
reînceputti lupta cu curagiti și glorie, avăndli la
drepta pre Maiestatea Sa Regele, care ilit conducea
pre căile Provedinței și la stânga pre Maiestatea
Sa Regina, carea îlti inspira și îi vindeca vultrerațiunile resbelului, redându-lti Prea Iubitului Seu Soții
reînforțatti, spre al conduce mai departe la glorie,
independență și la destinul seu!... Aceste aii foștii
căușele, pentru care Sinaea n’a foștii onorată, în
anii 1877 — 1878, cu visita Maiestăților Lor; dar o
dată terminată furia lui Marte, și ajunși Românii
la realisarea unuia din idealele lor cele mai înalte,
Sinaea și-a reluatii locul de onore și astă-di ea servesce in rnodti regulatei, ca reședință de vară a
Maiestăților Lor, și mai mult, ea a devenitlî unii
centru al culture! române. Dar mai specialii.
Maiestatea Sa Regele din Sinaea conduce în timpul
vere! Statul românii pre calea progresului și a civilisațiunei, și in limitele const!tuțiunei ndstre realizară
totu, ce este bine-făcătorli și folositorii națiune!,
lăsândîî pre fie-care Ministru să aibă deplină liber
tate in actele sele, pentru ca în dioa judecăței să
se pdte bucura singura numai de cununa virtuței,
seu de răsplata dupre demnitate a faptelor sele.
In reședința de vară, ca și în capitala Regatului,

1-19

afacerile mai înalte ale Statului se conduct! cu aceiași
regularitate, și acesta este cu atât mai ușorti de
efectuată, căci distanța dintre București și Sinaea
trenurile ordinare o percurgă numai în patru ore
și jumătate. Tot cu ușurința, cu care DD. Miniștrii
presintă la sancționarea regală decretele Domniilor
lor și Maiestatea Sa Regele își efectuă forte des ispecțiunile sele pre la diferitele autorități și centrurl de
armată. Astă-feliă, am putea dice, că din acestă
punctă de privire lucrurile mergă în ordinea lor
naturală. Dar rolul specialii, moralii și comunii al
Maiestăților Lor față cu Sinaea, noi îlă vomă arăta
după ce vomă espune în trăsuri generice și lucrările
proprii ale Maiestăței Sele Regina Românilor.
Maiestatea Sa Regina își are timpul dilel îm
părți tu dupre o anumită programă, carea pdte să
fie cunoscută din regulata ei efectuare penă și de
cătră Omenii cel mal puțin reflectători. In orele
acestei programe de ocupațiune se potiî distinge
ore ficse, dilnic regulate, și destinate pentru culti
varea artelor frumdse ale Românilor. Acesta se
pdte cunosce și de pre persdnele, ce încunjură pre
Maiestatea Sa. Aici vede observatorul persdne, care
se ocupă cu studiile etnografice ale Românismului,
cu datinele și costumurile Românilor, cu peisagele
nature! României, și cu cea mai mare bună-voință,
precum și cu o simplitate de admirată sfinții primiți
toți omenii, carii aduci! Maiestăței Sele buna nuvelă,
că s’a ocupații de cutare ramură din cultura seă
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istoria Românilor. Sinaea, e prea adevăratu, sub
impulsiunea numai a Maiestăței Sete, Regina Ro
mânilor are sâ devine în curându unti focarti al
literilor și al arților române. Scimti în modul celti
mai positivu, că acum kiar se lucreză unti Albumîi
de tOte peisagele mai frumOse ale Țerei, cu note
istorice despre localitățile, ce le încunjură. Acesta
cu scopul, de a face pre Români să scie aprecia
avutul Tărei lor, și pre streini de ai pune în posițiune, ca să cunoscă, că la Dunărea de jos, pre
malul stângii al ei, se află o Țeră frumosă, incântătore și cu meritul, de a desvolta în omti gustul
frumosului. Tot în Sinaea și sub direcțiunea Moles
tatei Sele Reginei țeseturile și costumurile romă- •>
nesci au primitii o impulsiune minunată. Aici numai
țăranca română de la Rucăr, Argeș, Nemțu etc.
pote să va$ă pre descendenta mamei lui Ștefan
celti mare, pre Domna Țărei sele, învestmântată în
costumurile diferitelor porturi românesc!. De aici și
din partea Maiestăței Sele Reginei de acum ati să
se premieze Româncele, din a cărora minte va eși
costumul celti mai frumoșii și din degetele lor țe
săturile cele mai fine. Și aici adăugămti o rugăciune
țlicăiidti: <iO! de s’ar reîntorce timpurile, când Domna
casei române era o mică regină; când ea, în casa
sa, în decursul nopților lungi ale ternei, in mijlocul,
nu mal țlicti al robelor, dar al servitorelor sele, îsi
va aplica facultățile inteligenței numai la torsul cehi

finii al lânei, cânepei, bumbacului, inului și al buran-
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gicului; când de mulțimea acestor torseturl se voru
umplea casele cu valuri de pânză trainică și fină ;
si când salonele și chorele satelor voru străluci de ii
și peștimane, care voru concura industria strSină și
voru realta spiritul femeei !... .» Atunci și numai
atunci va domina adevărata fericire în familie!
Atunci Românca va deveni adavărata « soție » a
bărbatului el! Atunci mama română va avea, ce
să presinte fiicelor ei, ca modele de imitată 1 . . . .
Ocupați Maiestățile Lor în Sinaea cu afacerile
Statului și cultivarea arților frumose, aici spectatorul
critică distinge unii șiră de acte, care suntă strîns
legate de localitatea, numită Sinaea și care se condiționăză numai cu dînsa. Voiescă să vorbescă în
modă particularii de: 1) Simplitatea uieței Maies
tăților Lor în Sinaea și 2) Construcțiunile Sinaei,
ce aparținu Maiestăților Lor.
1. Simplitatea uieței Maiestăților Lor în Sinaea.
Ori-cine a vădută vieța unui suveranii al Europei,
fără de a ne mal gândi la cei ai Asiei, cunosce
câtă îngrijire se pune, pentru ca vieța lui să fie
asigurată și isolată de poporă. Câte cercetări prea
labile și dilnice? Câte regule de conduită în relațiunile omenilor cu Suveranii lor? Câți polițai marcați
și degisați furnică în jurul locuinței unul Suveranii
al Europei civilisate? La Sinaea nimicii din tote
aceste. Decă repausatul Imperatoru al Rusiilor,
Alecsandru al ll-lea, s’a impresionată de modul,
cum poporul română încunjură pre Suveranii lui la
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eșirea acestora pre stradă, apoi ar trebui să fie la
Sinaea, ca să vadă cum Suueranii Prea Iubiți ai
poporului românii trăiescu în simplitate. Și pentru
ca lectorii noștri să se convingă de simplitatea, în
care Suveranii noștri trăiescb la Sinaea, să observămu locuința Maiestăților Lor, garda de onore,
preumblările și distracțiunile.
Maiestățile Lor Regele și Regina Românilor, nu
mai în timpii de vară ocupă, penă la terminarea
palatului regalii, casele monăstirei Sinaea, destinate
pentru archundaricu, și vr’o câte-va kilii de ale
părinților monăstirei din patrulaterul al doilea al
monăstirei, construita de stariții loasaf și Paisie.
Acestă ocupațiune a unora din kiliile părinților se
face forfe de cercetări și sondări prealabile ale loca
lurilor, fără de îngrijiri speciale și asigurătdre personelor suverane. De la părinții monăstirei kiliile,
mobilându-se cu cele necesare, trecu în posesiunea
Maiestăților Lor și suitelor respective, pentru timpul
vere! și după acestă se reîntorc^ pentru timpul iernei iarăși la vekii posesori ai kiliilor, adecă la monachii monăstirei. Acestă skimbare de domiciliu
efectuându-se de câte-ori Maiestățile Lor își strămută
reședința de vară în Sinaea, localul reședinței regale
mai presintă o particularitate, care trebue să umple
de bucurie pre Români și să pună în uimire pre
streini. La ce Suverani ai lumel se tolereză, ca, în
rondu cu locuința Suveranilor, alăturea cu camera
lor de dormita, să locuiască doi omeni din poporu,
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doi monachl ? Sinaea ne presintă și acestă trăsură
de simplitate regală, și părinții, carii locuescti între
camerele, ocupate de Maiestățile și suitele Lor, n’ad
fostu numai tolerați, dar ordonați kiar să nu-și
părăsiască locuințele ....
Gardele de onore, ce se postâză pre la curțile
Suveranilor, nu semănă întru nimicii cu garda de
onore, ce se vede în fie-care anti la Suveranii Ro
mânilor în Sinaea. Decă s’ar crede, că militarii
postați la porțile patru-laterului, ocupații de Maie
stățile Lor. precum și la do6 uși ale intrărilor în
locuința regală, ati sarcina de a păzi localul, atunci
acestă credință trebue să cațlb, când vomti lua în
considerațiune, că intrarea despre Râsăritti, este cu
totul nepăijită. Nu, gărzile, ce se postâză în fie-care
anti ]a reședința de vară a Maiestăților Lor, Regele
și Regina Românilor și care anul trecutti ad foștii
compuse din Dorobanții seu Curcanii satelor vecine,
iar în anul acesta dintr’unti detașamente de vână
tori, sun tu nisce adevărate garde de onore și ele la
Sinaea au misiunea numai de a saluta cu respecți!
și iubire pre Suveranii poporului românii.
Lucru, usitatti la Români, dar uimitorii pentru
streini, trebue să fie preumblările falnice ale Maie
stăților Lor prin munții Sinael. Se duce Maiestatea
Sa Regele Carol / la casa de venătdre, șefi cascadă1)
>) Casa de venătdre este o construcțiune de lemnu asedată pre
muntele Pețra-Arsă și făcută în stilu elvețianu, încep°ută de la
anul 1876 și mobilată la 1880, cu mobile de artă, sculptate în
lemnu, petră și marmură. La drepta acestei case se află cascada
operă de artă, și făcută cu o parte din apă, estrasă din rîul Peles’
și la stânga o mică grădiniță de flori.
*’
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cum se mai numesce ea, merge singurii pre jos,
de multe ori kiar fbră de adiutantul de serviciu.
Merge Maiestatea Sa Regina. Ehsabeta la atelierul
seu de lucru, care este aședatu tot în casa de venătore, companidnele sele de călătorie pedestră nu
suntti, de cât una seti doă din Domnele de onbre
și une-ori este însoțită numai de D-șdra Doris Hiț,
carea are sarcina a se ocupa de artele frumdse ale
Românilor, de desemnarea costumurilor naționale,
de peisagele mai însemnate ale Țăreî; kiar în vara
acestui anii D-șdra Hiț a călătorite din ordinul Maiestăței Sele Regina Românilor prin Oltenia, culegendii
datele necesare și desemnându peisagele cu locali
tățile de distincțiune. Eca, în trăsuri generice, modul,
cum umblă în Sinaea Maiestățile Lor Regele și Regina
Românilor, și în fața acestei simplități, și prin mij
locul asociațiunei ideilor ne vine în minte vieța
artificială, paza și duplicitatea, în care sfinții condemnați să trăiască cei mai mulți Domnitori și

kiar Suveranii popdrelor celor mai mari ale Euro

pei civilisate....

Pre lOngă preumblările, efectuate, cum am vățlut,
în modul celu mai simplu, la Sinaea își aii locul
și nisce acte de distracțiune. Suveranii Romunilor
se distreză pre platoul din fața reședinței de vară
și împreună cu poporul lor. Militarii din corpul de

gardă, flăcăii și fetele din satele vecine se adună
pre acestu platou și aici în presența Maiestăților

Lor desfășură chora românescă, sub influința tonu-
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rilor vidrei și a cobzei, mânuite de către militari,
seu de săteni. Aici este momentul supremii, când
poporul românescti gustă din bunătatea și iubirea
Suveranilor lui, și când el vede înaintea sa unti
Domnitorii și o Domnă, care da ii prețul celti mai
mare tuturor fenomenelor vieței populare. Militarul
se animeză de sonurile instrumentelor muzicale ale
poporului, și de multe-ori în cursul jocului se vede
alăturea cu ofițerul seu. Flăcăii satelor în acestă
petrecere se deprindu a simți, că vieța nu este
numai o datorie, iar boerii, ce une-orl se prindu
la choră, le arată, că Maiestățile Lor apreciază și
iubescti pre toți cetățenii în modu egalii. Fetele,
cele de mai multe-ori în choră cu Domn ele de
onore, se deprindu a cunosce, că distincțiunea so
cială la Români constă numai în meritele personale
ale fie-căruia, și că fie-care fată, devenindu o dată
mamă, este datore să desvolteze în copilașii sei
tdte facultățile lui, pentru ca o dată, meritândti,
să pdtă deveni și Ministru al Regelui Carol /. Bătrînii, părinții flăcăilor și ai fetelor, judecândti mai
mult, suntu aceia, carii admiră bunătatea Suveranilor
lor. EI nu-șl credu okilor lor, că vădii înaintea lor
pre Regele și Regina Țârei lor. Bătrînii cei mai
mulți aii audiții de la părinții lor modul, cum se
purta Domnitorul fanariotei cu țărănimea, și multu
timpii 11-a tremuratei inima de frică, ca nu cum-va
acestă bunătate și iubire din partea mai marilor
lor să fie-o cursă. Acum însă, după ce chorele de
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la Sinaea s’ati repetați! în mai multe veri, și după,
ce Țăranul românii a avutii ocasiunea, ca de mai
multe-orl pre vară să aprecieze bunătatea și iubirea
Suveranilor pentru poporu, el a devenitu încrezătorii,
și atât el cât și copii lui în tăte chainele lor de
sărbătore alergă la petrecerea, ce li-o oferă bunătatea
domnăscă. Românul are unii simții naturalii forte
desvoltatii, și el se sacrifică pre sine însu’și pentru
persona, ce-i oferă cea mai mică considerațiune.
Ecă cuvântul, pentru care la Plevna țăranul românii
s’a luptatiî cu atâta devotamentu; și lucrurile ati
avutii succesul sciutu, numai pentru că țăranul a
fostu considerații mai de timpuriii de bunii și iu
bitorii lui Suverani....
Voindii să resumămu cele, ce amu espusti aici,
și care privescti pre vieța Suveranilor noștri la
Sinaea, ne vedem ti obligați, de a implora grația
Maiestăților Lor, căci ne-am lăsatii în particularități,
ce privescîi mai mul tu pre vieța lor de răpausti.
Dar, Maiestate, cunbscețî mal bine, de cât mine;
căci trăiți în conformitate cu acesta cunoștință.
Omenii mari nu simții nici o dată ai lor! EI cu
calitățile, cu care i-a înZestratu D-Zeîî, aparțini! în
totul poporului lor!. . . Și de aceia, Zicem^ '• feno
menele vieței regale din Sinaea, prin care se mani
fested simplitatea și bunătatea, sântă capabile, de a
apropiea pre poporu de Saueranî, și merită de a fi
transmise preste mări și țeri, precum și preste secule
în viitorii, pentru ca ele să serviască de modelă pentru
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toii aceia, cărora D-deu le incredinteză guvernarea
poporelor.
2. Construcțiunile Sinaei, ce aparținu Maiestăților
Lor. De mult Sinaea, ca multe alte localități din
Țera nostră, merita solicitudinea omului, dar Pro
vidența divină a reservatu decretul seă și în acestă
privință Maiestăților Lor, Regelui Carol / și Reginei
EHsabeta. Domnitorul George Bibescu, precum și
Principele Ioan Alecsandru Cuza, aă visitată locurile
Sinaei, dar pre timpurile lor în Țera nostră era
încă dominantă datina, de a nu se aprecia în de
ajuns frumuseța și sublimitatea posițiunilor Ro
mâniei. Sinaea pre acele timpuri avea valbrea unui
simplu locti muntosă, cu o mănăstire de călugări.
Astă-^i Sinaea a devenită reședința de vară a
Maiestăților Lor, și ea cu frumusețele și sublimitatea
nature! sele a atrasă privirile și ale Românilor și
ea le stdrce în iie-care ană sume considerabile,
pentru ca la frumusețele nature! să se mal adaugă
și frumusețele artei. Decă se aplică unde-va șlicătorea, că «esemplele Domnilor facă fericirea popo
relor», apoi acestă ^icătdre se aplică mal ales la
Sinaea. Maiestatea Sa Regele, visitândă, în primi! an!
a! suire! sele pre tronul României, localitatea Sinaea,
s’a impresionată de proprietățile acestei localități,
a chotărită, ca Sinaea să devină reședință de vară
a Maiestăților Lor, și pentru acesta s’a dispusă, ca
pre proprietatea Mtâestățel Sele de la Sinaea să se
construiască mal multe edificii. Inșirându-le aici în
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ordinea lor chronologică, noi trebue să vorbimă
despre «casa de venătore», «dependințele palatului-»
și în fine «.palatul regalu.»
«Casa de venătore» este o construcțiune de lemnă,
făcută în stilu elvețiană. Ea s’a pusă în lucrare
la anul 1876, dotându-se cu o mică grădiniță, si
tuată la stânga casei, cu alele de preumblare în
fața casei, și cu o cascadă, carea cade în partea
dreptă a localului. Acestă casă este așezată la polele muntelui Petra-arsă și cu o mobilă simplă
de lemnă, servesce astă-^i mai mult, ca atelieră
pentru Maiestatea Sa Regina Elisabeta, unde, în tă
cerea cea mai profundă a nature! și sub inspirațiunile frumusețelor ei, este predată dilnic cultivare!
arților frumose ale Românilor. In casa de venătore,
avemă informațium positive, se lucreză «Albumul»
peisagelor României cu localitățile ei de distincțiune.
Aici se reflecteză și se combină moda română a
veștmintelor Domnelor române, care in timpul
iernei aă a străluci prin salonele capitalei și ale
altor orașe române. De aici țăranca română își
primesce regulele, dupre care ea își complecteză în
frumuseță costumul seă. «Casa de venătore» de la
Sinaea este localul, unde se cultivă arțile frumbse

a^le Românilor.
Dependințele palatului» se află așezate pre
malul stângă al rîului Peleș,' și aici suntu și graj
durile celui mai frumosă animală al nature!, ale
acelui animală, care din timpurile cele mai primi-
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tive a însorită pre omti în resbelti și în pace, ale
animalului, pre care românul l’a numitei «Calp»;
adecă calea vieței lui. Dependințele în ornamente
înclină către stilul elvețianti, și ele sfinții compuse
din locuințe pentru servitorii palatului și din încă
peri pentru cai. Curiositatea ne-a împinsîî și pre
noi, ca să visitămu acești! localii și aici ne-ati im
presionați! sistema construcțiunei grajdurilor, care,
dupre cum se <Jice, ar fi făcute dupre planul graj
durilor imperiale din Viena. Aici, în mijlocul unei
curățenii, apropietă forte multi! de curățenia locu
ințelor omenesc!, și cu o ventilațiune, dătătore de
viăță, calul în mulțumirea sa, spune visitatorulul
kiar și celui indiferenții, că «aici găsescu adevărata
răsplată a ostenelelor, ce depunti și eti în profitul
omului.» Dependințele sun tu construite în anul
1874, și ele ocupă unu spații! de mai mulți metri
pătrați.
(s^Palatulu regain» de la Sinaea s’a începute a se
construi în amilii 1875 și în vara viitore este cu
totul terminații. Lucrarea, începută în anul citatu,
n’a foștii întreruptă, de cât în anii 1877 și 1878,
când Maiestățile Lor erați cu totul predate grijilor
resbelului.Terminându-se resbelul turco-ruso-românu,
construirea palatului a reîncepuți! și simții tote disposițiunile luate, ca în anul viitorii să pdtă ©spi
taliza pre Maiestățile Sele cu suitele Lor. Palatul
reședinței de vară de la Sinaea este situații pre o
râdicătură a muntelui Pătra arsă și cuprinde unii
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spațiu de doe mii cinci-sute metri pătrați. Planul
primitivii al palatului a foștii la începutu mult mai
mare, dar în urmă s’a constatii, ca terenul mun
telui Petra arsă, nu este propriu pentru greutăți
mai mari. Solul muntelui fiindii compușii din petre
mărunte, amestecate cu nisipti, nu îndură presiuni
mari, și acesta a motivații reducerea dimensiunilor
planului. In totii cașul palatul și astă-țli este forte
măreții și el represintă prin combinațiunile liniilor,
ce-lit complinii, stilul architectonicii și ornamentalii
al Elvețienilorii cu înclinațiuni cătră stilul goticii
reformatti. Palatul are forma unui patru-laterii, unde
laturea despre Medă-^li este deskisă. In lăuntru are
doă etaje și cuprinde șepte-ijleci și doă încăperi, din
care patru salone și șese-țleci și opt camere cu coriddrele, antreurile și scările necesare. In genere palatul
este măreții și demnii de Regele și Regina Românilor,
și el este menitii, de a da impulsiune Românilor,
ca să scie a-și valora cu mai multii preții frumusețele patriei lor.
III.
Prerogativele guvernelor române, acordate Sinaeî.
Sinaeâ, dupre cum am vă^lutti, întrunesce doă condițiuni, în virtutea cărora și guvernele Țerei n’aii
pututii să română indiferente față cu acestă loca
litate. încă de pre timpul Domnitorului George
Bibescu, Sinaea a foștii apreciată, ca calea cea mai
scurtă, ce unesce Occidentul cu capitala Țerei. Mai
pre urmă, acestti considerente a foștii râdicatu de
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cătră Imperiul Austro-Ungară, și în convențiunea,
elaborată pentru unirea căilor nostre ferate de Sudă
cu căile ferate austriace, și noi cu toții scimă, că
unirea căeî ferate Vârciorova s’a admisă de Austria
numai cu condițiunea, ca căile ferate austriace să
se uniască cu cele românesc! și pre la punctul Predel. De aici la Sinaea avemă de notată doe căi de
comitnicațitine, pre care noi le considerămă, ca pre
rogative, acordate de guvernele Țerei Sinaei.
Apoi luându-se în considerațiune, că Sinaea devine
reședința de vară a Maiestăților Lor; și mai observându-se, că atât Eforia Spitalelor civile din
București, cât kiar și particularii își impună totă
feliul de sacrificii, pentru ca acestă localitate să
devină din ce în ce mal avută și mai corespundătore cu necesitățile vieței; Țera, apreciândă aceste
considerațiuni și prevă^ăndă și viitorul strălucită
și apropietă al Sinaei, doteză acestă localitate cu
mai multe imunități seu prerogative, care tote con
curgă, ca Sinaea să devină o localitate de o consi
derațiune particulară pentru Români.
1. Căile de comunicațiune. Pănă la anul 1846,
Valachia pre drumul Brașovului nu avea nici o cale
de comunicațiune sistematică, deși Românii din tote
timpurile și locurile aă fostă în legăturile cele mai
strînse cu Brașovulx). Tradițiunea ni-a conservată,
’) Brașovul, orașu locuiții de Români și la granița Transilvaniei
despre Valachia, a foștii forte de timpuriii în legături comerciale
cu Românii din ambele Țeri ale Regatului. Aceste relațiuni aii
12
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că comunicații! nea cu Austria pre la Brașovu se
efectua pre cărări strimte și numai cu cai. Cu edi
ficarea Bisericei celei mari din mănăstirea Sinaea,
Domnitorul Valachiei, George Bibescu, a visitatu
Sinaea și tot cu acestă dată se condiționeză și în
ființarea șoselei naționale Ploescl-Brașov și putem ti
dice și a primei șosele din Valachia. Aru fi fostti
o negligență prea culpabilă; s’ar fi pututu asemăna
domniile naționale ale Valachiei cu cele fanariote;
decă Brașovul, in fața unor asemenea relațiuni con
tinue și importante, nu se unia cu capitala Terei
prințr’o cale sistematică, ce ar fi pututu înlătura
dificultățile comunicațiune'î, și ar fi presentatti Ro
mânilor posibilitatea, de a uni și mai mult legăturile
lor cu Brașovul și prin Brașov cu Occidentul Europei
întregul. Bre la Brașov, boerii Cantacuzinesci ș’ati
scăpatii vieța de persecuțiunile Domnilor din secuiul
al XVII-lea; pre la Brașov toți boearif români ai
secuiului al XVIII-lea îșf găsiau adăpostul față cu
furia Domnitorilor speculanți și lacomi ai Fanarului;
și totu prin Brașov Românii de la 1848 au făcutii
cunoscutul Europei naționalitatea și păsurile lor po
litice. Pre longă acesteț calea dintre Ploiesti-Brașov
întrunia, ca și calea dintre Focșem-Roman, tote
datu nascere la clasa de neguțători români, cunoscuțl în România
și pănă astă-di cu numirea de Brașoveni, adecă neguțători, carii
speculăză mal ales cu uneltele de ferii, întrebuințate în vieța
casnică și agricolă a Românilor. In Moldova speciahninte, Românii,
vecsați de neadevărurile și falsurile neguțitorilor brașoveni, au
creații termenul de brașove, sinonimii cu neadevărul, minciuna.
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condițiunile unei efectuări ușdre, care în resulsată
să presinte și o cale, plăcută pentru călătorii. Aici
calea de comunicațiune se putea face numai pre
valea Prachovei, precum cea din Moldova s’a făcutii
pre valea Șiretului. Frumusețele naturale ale văilor
Prachovei dispensa pre architect! de ori-ce înfru
musețare a căe! și aici materialul de construcțiune
al șoselei se află la îndbmâna lucrătorului. De aceia
vedemii și pănă astă-^i, că șoseoa Ploiești-Brașov
este una din șoselele' cele mai bine așternute ale
României și frumusețele naturale ale căei întrecu
cu mult frumusețele artei, pre care le întâlnesce
cihe-va pre șoseoa dintre Focșeni-Roman. Aici
natura i-a oferită omului planitatea locului, cu fer
tilitatea șesului Șiretă, reclamându-i arta numai în
ce privesce înfrumusețarea căei; pre calea Sinaea
însă l’a dispensată de grija pentru înfrumusețarea
căeî, dar i-a reclamați! arta în ceia-ce privesce soli
ditatea căei, obligându-lii, ca să o întăriascb cu
arcade și lucrări de artă, care se observă la totti
pasul. Da, șoseoa Ploești-Brașov este una din șoselele
cele mai artistice ale Țerei, unde natura singură a
îngrijită de înfrumusețarea căei.
Calea ferată Ploiești-Predel este al doilea mijlocă
de comunicațiune al României cu Sinaea și al Sinăei
cu streinătatea. Acestă cale, încependă ase construi
în 1876, ea a fostă terminată la 1879 și de când
a fostă pusă în circulațiune, ea servesce nu numai
ca calea cea mai scurtă de unire a Țerei cu strei-
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nătatea, dar cu apropierea ei de aerul celu curatu
si de natura cea sublimă a Sinaei, ea servesce și
ca locti de distracțiune pentru capitală. Construită
pre albia Prachovei, calea ferată Ploiești-Pedel este
linia, ca rea de- la Ploiești pene la Orații percurge
șesul Prachovei, iar de aici întrândîi în munți, nu
părăsăsce albia Prachovei pene la Sinaea, percurcurgendu distanța acesta când pre drepta, când'
pre stânga nulul. Acesta cale ferată la noi este
aceia, carea a reclamați! cele mai multe lucrări de
artă la construirea și kiar pentru întreținerea ei.
Numai pre acestă cale ferată românescă călătorul
întâlnesce dob tuneluri, din care celii intâiii în
mergerea -spre Sinaea reclamă cu trenul o călătorie
de dob minute și mai bine. Fiindu calea ferată
Ploieșli-Predel construită în modul celu mai arti
ficialii, și pre albia Prachovei, a căria unde și îm
prejurimi farmecă privirile pbne și ale dmenilor
celor mai indiferenți; de altă parte, guvernul instituindti pre acestă cale trenuri de plăcere; locuitorii
capitalei, precum și ai Ploieștilor, pentru unu prețti
redusu la jumbtate, și intr’unu timpii de celu multi!
472 bre, suntu puși în posițiune, de a skimba aerul
orașelor cu celt! de munte, de ase bucura de fru
mușelele călătoriei pre acestă cale și în fine de a
vedea Sinaea, locul încântătorii și.devenita astă-șli
celu mai popularii. Instituite trenurile de plăcere
pentru Sinaea numai de doi ani, noi nu esagerămu
când vomtt afirma, că Sinaea a rbmasti nevisitată
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numai de locuitorii infirmi ai Capitalei și reduși la
estrema sărăcie. Numai într’o singură Duminică din
vara anului curentă trenul de plăcere din București
a transportată preste 2000 persbne la Sinaea. Acostă
linie, deși dupre cum se țlice, ar reclama din partea
Statului cele mai multe keltueli de întreținere, noi
însă avemă convicțiunea, că transited celă mare,
făcută pre acestă cale, acopere nu numai keltuelele, dar lasă și escedente considerabile. Eca cuventul
pentru care noi în acestă descripțiune a stărei ac
tuale a Sinaei privimă la calea ferata Ploiești-Predel
nu numai, ca la ună mijlocă de comunicațiune, dar
și ca la o prerogativă, acordată de guvernul Țerei
Sinaei ; adecă, sacrificându-se mai multe spese de
construcțiune și întreținere, să se aibă în resultată
râdicarea Sinaei și desvoltarea ei tot mai mare.
2. Prerogativele Sinaei. Ajunsă Sinaea a fi reșe
dința de vară a Maiestăților Lor; avendă do6 căi,
din care cea ferată înlesnesce într’ună modă uimitoră comuni câți un ea; dispunendă de ună aeră pură
și de nisce frumuseți naturale atrăgătore; Sinaea
mai întâiă a impusă Eforiei Spitaleloră civile din
București sacrificii considerabile, și particularilor o
considerațiune specială, iar guvernelor Țerei IT-a
smulsă mai multe prerogative. Cea întâia prero
gativă din partea guvernului Țerei, acordată Sinaei,
a fostă rădicarea ei la rangul de comună urbană.
Făcendu-se din partea Eforiei mai multe construcțiunl mari și forte bine aranjate; venindă în ajutorul
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Eforiei și mai mulțî particulari cu construcțiunile
lor alese; Sinaea devenise unii orașu prin sine
însuși, și guvernul Țerei de la 1880 Aprilie 8, n’a
făcuta, de cât pre calea legală a confirmata aspirațiunile Sinaei și ale locuitorilor ei. O dată acordată
acestă prerogativă, celelalte aii trebuita să urmeze
de sine. Și Sinaea astă-șli se bucură de o stațiune
telegrafico-postală, de o scotă urbană, și în curând
are să posedă și una spitală comunală, care are a
fi așezata în patru-laterul din față aia monăstirei
Sinaea. Și Sinaea, dupre opiniunea nbstră, în fața
ușurințelor comunicați unei și a celor cinci-^eci de
pogon e pământfi, acordate de cătră Eforie locuitorilor,
ce s’ar așe^a din noa în acâstă comună, ar deveni
în curând forte populată, dâcă s’ar organiza a avea
unul sea doă bâlciuri pre ana, unde locuitorii mun
ților Prachovei și-ara putea desface producțiunile
industriei lor; și decă, de altă parte, Sinaea cu ferestraele, de care dispune, precum și cu acele, ce
s’ar mai institui în munți, prefăcânda bradii seculari
ai Bucecilor în kerestea, ara deveni una centru de
lemnărie, de unde comercianțiî Bucureștilor și ai altor
orașe și le-ar putea procura cu cea mai mare ușu
rință. Și cu tdte că nu suntema industriali prin
ocupațiune și in acestă ramură putema fi priviți
ca cela mai profana, mai ales ca și posițiunea so
cială ni crează o asemenea stare, dar Mântuitorul
1 urnei a încurajata spiritul umana, dându atențiune
pânâ și pruncilor, și în reflecsiunile nostre asupra
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Sinaei ni vine in minte și acestă idee. Ore fabrica
de kibrituri din București și specialminte atelierul
de făcuta bețele, n’ar fi mai nemerit să, se strămute
la Sinaea, unde lemnul este în abundență, iar bra
țele sătenilor din comunile vecine s’ar oferi fabrice!
cu unu costa redustt, mai ales în timpul de iarnă?
Acestă instituțiune și altele de feliul ei s’arti putea
institui la Sinaea, și locuitorii, așezați aici pre teritorul, oferita de Eforie, ar avea în permanență
mi.jlocele de subsistență, și nu ar fi reduși, ca astă-șli,
la posițiunea, de a dori venirea mai curendă a vere!,
pentru ca să pdtă și ei găsi de lucru și âsta-felia
să-și pote duce vieța. Supunendu aceste opiniun! la
apreciațiunea guvernului și a personelor competente,
noî înkeiema acesta capitul cu credința, că Sinaea u
bucurându-se de prerogativele, ce i-au acordgtu gu
vernele Țerez de pene acum, are necesitate de o soli
citudine particulară din partea Țerez și a dmenilor
de acțiune,
n
IV.

Solicitudinea Eforiei pentru Sinaea. Eforia Spi
talelor civile din București, și specialminte Prin
cipele Dimitrie Ghica, sufletul Eforiei, are onorea
distinctivă față cu starea actuală a Sinaei. Nu voima
prin acesta să diminuămu meritele și solicitudinea,
ce o depună în profitul Sinaei D-nii Gr. C. Cantacuzino și generalul Davila, omul cela maî populara
din România. Dar voimu numai să stabilima veri-
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tatea, că, Principele Dimitrie Ghica regulat in fie-care
di orele de dimineță și le are consacrate pentru
solicitudinea Sinaei. Orl-ce călătorii la Sinaea ilă pote
vedea în fie-care $i și la anumite ore in pavilionul
de longă locuința sa din Sinaea, unde cu superiorul
monăstirei, cu architecțl, ingineri și cu difeiite peisone se consultă asupra planurilor și măsurilor de
luată pentru îmbunătățirea Sinaei, pentiu ca în
urmă, împreună cu colegii sel în Eforie, să găsiască
mijlbcele de sacrificată, în cât Sinaea în fie-care anti
să devină tot mai frumosă și mai avută. Dar să
studiemă în modă mai specialii actele Eforiei, față
"cu Sinaea: fiind că din acesta are să resulte cunoscerea mai de aprdpe a stărei actuale a monăstirei
Sinaea, a stabilimentelor, proprii ale Eforiei, și în ge
nere a sacrificiilor, făcute de Efot ie, penti u pi osperitatea Sinaei.

1. Starea actuală a monăstirei Sinaea. Cu secularisarea averilor bisericesc!, monăstirea Sinaea a
intrată sub controlul și îngrijirea Ministerului de
Culte, fiindii clasată între mănăstirile de clasa IIT-a.
Acestă stare de lucruri a durată pănă la anul 1864
Noemvrie 1, când monăstirea Sinaea cu tdtă averea
ei a trebuită să cațlă, conform stipulațiunilor Spă
tarului Micliai Cantacuzin, sub administrațiunea
Epitropilor de la Colța, adecă a Eforiei Spitalelor
civile din București. Acestă reîntorcere a monăstirei
Sinaea sub administratorii el legali a fostă avan-
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tajăsă atât pentru mănăstire, cât kiar și în genere
pentru localitatea Sinaea.
Și în adevSră, mănăstirea Sinaea, privită mai
întăiă ca construcțiune, este astă-^i forte bine în
treținută. Eforia Spitalelor civile, luândă administrațiunea averilor și îngrijirea mănăstire!, a făcută
mai întăiă. ca veniturile moșiilor mănăstire! să fie
crescute într’ună modă simțitoru și în privința
administrați unei a respectată prescripțiunile funda
torului, făcăndfi, ca acaretele mănăstire! să fie bine
întreținute și kiar asigurate contra incendiului. In
puține mănăstiri, întreținute de Stată, se va putea
observa acurateța întreținere! acareturilor, ca în
mănăstirea Sinaea. Nici cea mai mică urmă de
stricăciune nu pdte visitatorul să găsiescă, atât la
acoperișurile Bisericilor și ale caselor, precum și la
zîdiurile lor. Totul este îngrijită în modă particulară,
și nu ca o avere publică. Eforia privesce la aca
retele mănăstire!, ca la avutul ei, ce trebuesce
crescută și nu ruinată, ficsândă anuală keltuel! de
întreținere; iar starițul actuală, părintele Archimandrită Germano Vălenii, îngrijesce de avutul
mănăstire!, ca de averea Domnului, și tote acțiunile
de întreținere ale acaretelor mănăstire! se esecută
cu consciință sub controlul divinitățel. Acestă modă
de îngrijire, făcută în numele Domnului și pentru
Domnul, ni-aă transmisă preste secule cele mal
multe din mănăstirile românesc! în stare prosperă,
și a impusă și îngrijitorilor mănăstire! Sinaea, ca
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nu numai să întrețină în stare buna mosceniiea
primită, dar să o si crescă, adăugând o cu aceia,
ce s’a credutu necesarii și indispensabilii.
Monăstirea Sinaea, e prea adevăratei, se află încunjurată cu isvore și rîuri, abundente în apa ne
cesară omului; dar s’a credutti, că este mai bine
a se alimenta curtea mOnăstirei cu apă mai în
apropiere, și de aceia în anul 1880 Efoiia a depuși!
sumele necesare, ca să se aducă pie olane de tuciu
din munte unii isvorii cu apă foite bună și abun
dentă, carea, concentrată întrunii res.eivoiiu, să se
di-tribue la fontâna din sala de mâneaie a paiinților,
(trapeză)1) la cuchne și la cele doă fontâni din ambele
curți ale mOnăstirei. Acesta este unu adausii la
acaretele mOnăstirei Sinaea, făcutii cum amu ^isu
în anul 1880 de cătră Eforia Spitalelor civile și
prin Îngrijirea starițuluî actualii.
IntorcOndu privirile ndstre și asupra disciplinei
și a vietei monachal e din mănăstirea Sinaea, trebue
să recunoscemii, că aici s’au respectați! tote prescripțiunile Spătarului Michai Cantacuzin, stipulate
prin Așezământul șeii. Stariții se alegti de cătră
părinții mOnăstirei și decă starițul actualii nu este
cu metania din monăstirea Sinaea, apoi el este
aședatti aici încă din tinerețe și a sacrificați! o
mare parte din vieța sa în calitate de economii al
mOnăstirei Sinaea. Personele, atășate la serviciile
*) TpdireCa este vorbă grecescă si însemneză mai întâi u masă,
iar în vieta
* monachal ă sala de mâncare.

eclesiastice, sfinții: Superiorul cu trei preuțl, unti
Eclesiarchti, unu Confesorii, unu Diaconii cu patru
cântăreți și doi paraclisieri, Iar omenii, atașați la
serviciile curței și ale monăstireî în genere, sfinții
în astii-feliu de mimării, în cât se pote întreținea
curățenia cea mai recoinendabilă a curței și a îm
prejurimilor monăstireî, și tot-o-dată se pote avea
și vieța kinovială a părinților monăstireî. Adecă,
cei 20 părinți al monăstireî Sinaea și cu personalul
de serviciu își primescti îmbrăcămintea și nutri
mentul din bugetul Eforiei, disposându-se ca masa
părinților, conform prescripțiunilor Așezământului,
Duminicile și în Serbători să se aibă în comunii,
și anume în trapeza monăstireî, Iar în filele de
lucru prin kilil, unde părinții de astă-dl, precum
sichastrii de odată, își primescii rații de îndestulare
din kelarul și cuchnea monăstireî. Acestă regulă de
îndestulare a monăstireî Sinaea se pote avea numai
în viitutea sumei bugetare, alocate prin bugetul
Eforiei pentru clirana părinților, și care sumă în
vedere cu scumpetea, ce domină piețele nostre de
astă-dl, este rădicată la unu leii noil pre di pentru
fie-care părinte. In genere vorbind, mănăstirea Si
naea este forte bine întreținută, ca localii și vieță
monachală, și acăsta mulțămită îngrijire! Eforiei și
okiului veghetorii al Principelui Dimitrie Ghica.
2. Constriicțiunile Sinaei, datorite Eforiei. Eforia
Spitalelor civile din București merită și mai multă
stimă din partea națiuneî, când ne gândimti la con
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strucțiunile Sinaei. Făcânda din Sinaea o comună,
rădicată mai în urmă la rangul de comună urbană,
Eforia i-a construita o capelă cu ciriutirul respec
tiva, situata pre o rădicătură a malului Prachovel,
l-a făcuta una locala propriu pentru Primărie, trei
oteluri mari pentru visitatori, din caro cela al treilea
cu 1)0 încăperi este o constiucțiune toi te maie și
frumosă, in stilul clădirilor moderne și care în vara
viitore va putea fi pusă la disposițiunea publicului.
Pentru înlesnirea locuitorilor Sinaei, precum și a
visitatorilor ei, Eforia a pusa de s’a făcuta unu
locala de piață cu o măcelărie, compusa de o cam
dată din încăperi, construite din lemnu. Am arătata
mai sus, că Eforia Spitalelor civile din București
face tbte sacrificiile, pentru ca Sinaea să devine
in curând o localitate, care să ofere visitatorului
tote comoditățile viețel, dar ea tinde, ca Sinaea
să ajunge a fi și o statitiune balineară și klar pentru
suferinda omenire!. Fâcânda una stabilimente de
idroterapie, încă din anul trecuta, și punendu la
disposițiunea visitatorilor băi atât calde, cât și reci,
Eforia a făcuta studiile necesare și a pusa să se
lucreze și divisul, dupre care s’ar putea aduce în
Sinaea și o apă minerală. Sondagele au data în
resultata, ca, pre longă Predel, să se găsiască o
apă lodată, Iar omenii specialiști afi propusa Eforiei
una sacrificiu de 60,000 lei noi, pentru ca acestă
apă să fie adusă în Sinaea pre olane de sticlă.
Acâsta, se înțelege, pentru a nu se altera proprie-
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tățile apei și Eforia, se dice, că sub influința Prin
cipelui Dimitrie Qhica, se ocupă de veniturile și
sumele necesare pentru realisarea și a acestei idei.
Eca și aici cuventul, pentru care noi .am repetatii
de mai multe ori, că Eforia Spitalelor civile clin
București face tdte sacrificiile, ca cu cdificuie si
construcțiunilc Sinae'i să rădice acestd localitate si
să face din dinsa unii centru de vieță, tinde omul să
găs'tască totă comoditatea, și sănătatea și unde okiul
lui să se încânte de frumușelele naturel și' ale artei
omenești.
3. Sacrificiile Eforiei, fată cu Sinaea. Pre longă
edificiile enumerate mai sus ale Eforiei, care edi
ficii, reclamându keltuell de construcțiune și între
ținere, pottî să aducă acestei case cu timpul și nisce
venituri, trebue să arătămu aici și actele Eforiei
Spitalelor civile din București, care au caracterul,
de a mări Sinaea și a o face prosperă și tot-o-dată
care impunti Eforiei nisce adevărate sacrificii. Eforia
Spitalelor civile din București a observate, că orașul
Sinaea cu edificiile Eforiei și ale particularilor, cu
Palatul regalii, întrunesce tote condițiunile unei
localități, carea în timpii de vară este forte animată,
și represintă vieța umană mai în tote ramurele ei.
Acesta nu era de ajunsu. Viăța animată și condusă
de interest!, trebue, ca intr-unu orașu să fie per
manentă și interesele varii ale industriei, agricul
ture! și comerțului, precum și ale altor ocupațiuni
sociale trebue să presinte omului afaceri de tote
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filele. Astd-feliti numai fiindu lucrurile, omul este
atrasu cătră unii centru de viețuire seu altul, și
orașele în nisce aseminea condițiunl se populeză,
se mărescti și se înfrumusețez^ ficsându pre Omeni
la localitate. La Sinaea agricultură, nu se pote face,
din causa strimtorei și a înălțime! terenului; industria
lipsesce, fiindti că omul nu șl-a datti încă comtti
precisti de producțiunile munților Sinaei și de usul
lor; comerțul este limitatei numai la trebuințele de
(Ji ale omului; și cele-l’alte ocupațiuni ale omului
suntti timpurale și condiționate cu construcțiunile,
ce se rădică în fie-care vară la Sinaea. In genere
vorbindu, populațiunea orașului Sinaea este o populațiune mai mult flotantă și compusă penei acum cea
mai mare parte clin streini.

Eforia Spitalelor civiled in București se vede, că
a înțeleșii acestti lucru. Ea și-a țlisti, pentru ca
să facemil din orașul Sinaea unu centru de vieță
crescendti și progresândri, este necesarii, ca aici să
avemti o populațiune ficsă și permanentă; trebue
să punemti basa suburbiilor Sinaei. Și cu acestti
scopii, credemti noi, Eforia a oferitii cincizeci pogone de locti, care să fie distribuite gratis locuito
rilor ce ar voi să se așe^e în Sinaea. Măsura

acăsta din partea Eforiei este forte nemerită. Ea,
cu timpul mai crescendu-se, și adâugându-se și cu
materialul de construcțiune, datti iarăși gratis, va
fi în stare, de a atrage mai mulți locuitori, carii
se vorti decide de a popula Sinaea. Dar trebue
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să fie bine constatată, că omul se pote atrage de
frumusețele nature!, se pote strămuta într’o loca
litate, când lui i se oferă locuința, nu se pote
însă ficsa în acea localitate, nu pote deveni locui
torul el permanentă, decă nu i se presintă mijldce
suficiente spre subsistență, decă nu are o ocupațiune
productivă, carea să-i aducă mijldcele de viețuire,
plus unu escedentă, capabilă de al atrage și al re
ținea. Românul în înțelepciunea sa populară (Jice.;
«gura scote pre oină din casă». Și necesitățile vieței pote face pre omă să părăsiască locuința sa nu
numai pentru ună timpă, dar și pentru tot-de-una1).
De aceia înkeiemă acestă materie, constatau dă, că
Eforia Spitalelor civile din București a făcută multe
și mari sacrificii cu Sinaea, dar ei, pentru mărirea
Sinaei, îi prestaă și alte sacrificii, in virtutea că
rora, atrăgendă populațiunea la Sinaea, să-i presinte
și mijldce pentru viețuire. Eca condițiunile dmenilor de inicititivă, și el, cunoscendă presentul și
prevășlendu viitorul, se bucură, că numele lor sântă
scrise în cartea vieței omenesc! și divine....
’) Acesta este e veritate, probată și aposteriori. Noi înșine am
v&dutu în Rusia de Sudu sate întregi, construite din ordinul Ima
peratorului tuturor Rusiilor, Nicolau Pavlovici, pentru Ebrei și do
tate cu moșii forte întinse, dar pre la 1863 rbduse la o stare de
pustietate complectă. Causa era nu lipsa de locuință, și nici lipsa
de pămentu și fertilitatea lui, dar numai lipsa de condițium ale
vietei, proprie poporului evreescu. Lipsia comerțul, singura ramură,
la care a Ebreii se dedeau și care singură este în stare, de ai
ficsa la o localitate.
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V.

Concursul particularilor, față cu Sinaea. Față cu
inicitiva, luată de Maiestățile Lor în privința Sinaei;
și pre longă sacrificiile Eforiei pentru înavuțirea și
înfrumusețarea acestei localități; particularii au con
ți i'ouitu forte mul tu, pentru ca Sinaea să se populeze
și să aibă mai multe vile frumose și bine construite.
La Sinaea, ca pretutindenea în tote actele mari ome
nesc!, ca și la Cartagena dre-când, iniciativa se pote
considera, ca motivul acțiune!, iar actul se deter
mină numai cu concursul particularilor. De la con
lucrarea acestora, carii represintă mulțimea și de
la sacrificiile lor, care compunu masa capitalului,
depușii pentru formarea unui oraștî, depinde splendorea și mărirea orașelor. Judecând!! și pre Sinaea
dupre aceste legi ale formațiune! fie-cărui centru
de locuință omenescă, trebue să recunoscemu, că

particularii n’au rămașii indiferenți față cu iniciativa
Didonilor Sinaei, au corespuns!! la asceptările Eforiei
Spitalelor civile din București, și și-aii impușii saciificii, în virtutea cărora Sinaea a devenitii mare,
nu pi in mulțimea locuitorilor, dar prin splendorea
construcțiunilor și notabilitatea proprietarilor acestor
constiucțiuni. Mai toți notabilii Țere'i române' posedu aici pioprietăți, și Cu construcțiunile de pre
dînsele formeză orașul Sinaea. Și noi aici întorcendii

privirile ndstre asupra concursului, depușii de par
ticulari pentru formarea orașului Sinaea, vomti
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observa: i Posițiunea orașului Sinaea, pre care se
află situate vilele particularilor, 2 Genul de construcțiune al acestor, vile și 3 Proprietarii, cărora
le aparțină.

1 Positiunea orașului Sinaea. Aședată spectatorul
la porta despre Me^ă-di a patru-laterului, ce com
pune curtea a doa a mănăstire! Sinaea; și avendă
în fața sa Răsăritul sărelui, la drepta Medă-di și la
stânga punctul cardinală, numită Me^ă-nopte; are
situațiunea orașului Sinaea, care se desfășură pre
clina muntelui Furnica, începăndă de la Me^ă-nopte
se întinde spre Medă-di și se lasă spre Răsărită
penă în albia rîului Prachova. In acăstă parte se
află tote construcțiunile Eforiei, precum și vilele
particularilor, esceptândă vila Principelui Dimitrie
Ghica, care vine la stânga spectatorului, aședată
în posițiunea de mai sus, și spre Mă^ă-nopte de la
întinderea cea mare a orașului. Esprimându-ne și
aici în termini generici, stabilimă, că orașul Sinaea
este situatu pe colina muntelui Furnica cu tendință
ele întindere spre Metfă-gi.
Aici trebue să adăugămă, că palatul regală nu
este așășLată pre muntele Furnica. El, dupre cum
am arătată mai sus, este situatu pre muntele Pe
tra arsă, dincolo de rîul Peleș și prin urmare separat
de orașă și tot-o-dată spre Apusă de la posițiunea
orașului Sinaea.
2 Genul construcțiunilor din orașul Sinaea se pote
ficsa avendu-se de basă stilul romanică modernă,
13
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cu ornamentele elvețiene. Tote clădirile, care ati
destinațiunea. de a servi ca vile de vară ale par
ticularilor, suntu nisce construcțiun! curat-elvețiene,
mai ales decă întorcemti atențiunea nostră parti
culară asupra ornamentelor de lemnti, ce le înfrumusețeză. Constfucțiunile însă cele no6 ale Eforiei
și mai ales otelul celti mare, care se construesce
acum, este de stilul romanicii modernii. însuși pa
latul regalii, dupre cât putemu judeca și noi în
acestă materie, întrunesce acestu genți de construcțiune cu înclinațiun! cătră stilul goticii renăscutii.
Cu modul acesta ne resumămti, stabilinclti, că orașul
Sinaea se compune din construcțiuni de o architecture!,
romanico-gotică cu ornamente elvețiene.
3 Proprietarii construcțiunilor din Sinaea, suntti,
cum am disti, cei mai multi dintre notabilii Țere!
românesc!. Primul răngii și aici, trebue să o recunoscemu, ilu ocupă Principele Dimitrie Ghica. Posedândti una din vilele cele mai mărețe și mai

bine situate ale Sinaei, Principele n’a cruțatti nici
unu sacrificiu, pentru ca proprietatea sa să fie bine
construită, frumosă și dotată cu totu, ce este pro
priii și necesarii unei locuințe omenesc!, când omul
se decide pentru o vieță recreătore. Fiindti locuința

cea mai apropietă de mănăstire, și situată în fața
unuia din otelurile Eforiei, vila Principelui Dimitrie
Ghica este așezată în mijlocul unei grădini, ce în

conjură casa. Curățenia și ordinea suntti proprietățile
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distinctive ale acestei vile, și ele impresioneză pre
fie-care visitatorial al Sinaei.
Trebue, dupe opiniunea nostră, să punemu aici
vila generalului I. Horescu. Noi distingemti, ddcă
nu ne înșelămti, că Domnul generalii la formularea
planului vilei sdle a avuții în vedere, ca construcțiunea pentru locuința de vară a sa și a familiei
sdle, să întruniască și scopul, de a realisa divisa
Maiestățel Sele Regelui-, «Nilul sine Deo» și de a
representa tot-o-dată și locuința vekiului boerfi românescti. Intre încăperile vilei, D. generalei a des
tinatii o parte din locuința sa pentru a servi, ca
capelă, seu casă de rugăciune, și cu acesta s’a desbrăcatu de dreptul de proprietate privată, întroducendu în casa sa dreptul publicu. Ori ce casă
de rugăciune, decă posedă unti altarti pentru sacri
ficiul celti fbră de sânge alti creștinismului, este o
proprietate publică și D. generalii, vorbindti în
sensti canonicii, n’a pututii să’și aibă preutul ca
pelei sele, decât cu consimțimentul Metropolitului Primatii, în a căruia diecesă cade și capela din
cestiune. Asupra acestui faptO noi ni permitemu
reflecsiunea, că D. generalii I. Florescu, cu intro
ducerea capelei în vila sa, a făcutii unti actti de
abnegațiune, față cu direcțiunea interesantă a se
cuiului, în care trăimu, și unii actti de cea mai
mare considerațiune pentru religipnea poporului
românescu, care este si religiunea familiilor boeresci
române.
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Alăturea cu aceste doă proprietăți, care trebue
să atrage atențiunea fle-cărui visitatoră al Sinăei,
cu o dosă de curiositate, notămă vila Domnului
Eforii Gr C. Cantacuzin, precum și dorința Dom
nului Eforii Davila, de a’șî construi în Sinaea o
casă de locuiții. Apoi trebue să adăugămă vilele
D-lor Gr. Suțu, V. Boerescu, a Colonelului Costescu,
a Ddmnei Paulina Crețulescu, a D-lui Guilox și ale
altor persone, care s’aă grăbită, de a răspunde la
inițiativa Maiestăților Lor și care în numără de 29
construcțiuni, aă formată orașul, numită Sinaea.
Făcendă în fine o privire generală asupra stărei
actuale a Sinaei, trebue să recunoscemă, că Sinaea
a devenită reședință de vară regală numai din
iniciativa Maiestăților Lor. Ea corespunde necesi
tăților vieței omului numai în urmarea sacrificiilor
Eforiei. Și a devenită unu orașu cu concursul par
ticularilor, carii s’aă grăbită a corespunde impulsiunei, venite de sus. Când însă unimă toți acești
agenți activi ai Sinaei la ună locă, noi descoperimu,
că Sinaea are și unu viitorii, mare.

Conclusiune generală. Sinaea secolelor precedente,
locul sălbătăciunei și codrii cei străbătuți numai
de făcătorii de rele, se sânțesce pentru prima
dată de către sichastrii Românilor naintea secuiului
al XVII-lea. Pietatea creștină, sub forma vieței
monachale regulate și bine precisate, se introduce
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aici de Spătarul Michal Cantacuzin, cu finele acestui
seculii, continuându-se acesta pănă în presentu.
Când în fine Prevedința divină a dispusti, ca Sinaea să devine și unii centru de civilisațiune al
Românilor, atunci Aleșii natiuneiț Maietătile Lor
Caro! / și E/isabeta, Regele și Regina Românilor,
s’ati supușii decretului divinii și au luatii iniciativa.
Românilor, acum nu li prestă, de cât a imita
pre iubiți! lor Suverani, a le realisa dorința și a
face din Sinaea o localitate demnă de o națiune,
ce trebue să aibă aspirațiuni mai înalte.

(FINE)
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