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CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIŢIA A II-a 

Întâiul volum din ISTORIA BISERICII ROMÂNE UNITE, scris de 
Zenovie Pâclişanu, a apărut la Roma între anii 1975-1978 în "Bună 
Vestire" şi a fost· tipărit de Mons. Flaviu Popan, dar azi nu· se găseşte. 
Exemplarele din "Bună Vestire" erau puţine. Părintele Popan şi-a încheiat 

, viaţa pământească. Şi "Bună Vestire" a încetat să existe. În această 
···:situaţie, la cererea şi a unui mare număr de cetitori, am acceptat să 

tipăresc din nou volumul întâi în "Perspective". 
La reeditarea textului din volumul întâi al Istoriei Bisericii Române 

Unite a fost luat de bază textul din "Bună Vestire". Cele şase articole, 
publicate acolo, şi-au schimbat paginile în "Perspective", ca să devină un 
volum. Comparând cele două ediţii, vom avea această înfăţişare: 

BUNĂ VESTIRE 

Xl/3-4 (Iulie-Decembrie 1975, 
pp. 21-94 

XV/1-2 (Ianuarie-Iunie 1976) 
pp. 13-66 = 

XV /3-4 (Iulie-Decembrie 
1976) pp. 11-46 = 

XVl/1-2 (Ianuarie-Iunie 
1977) pp. 25-74 

XV /3-4 (Iulie-Decembrie 
1977) pp. 5-115 

XVII/l (Ianuarie-Martie 
1978)' pp. 23-68 

= 

= 

PERSPECTIVE 

Nr. 65-68, Iulie 1994-Iunie 1995, 
Anul XVII, pp. 1-79 

pp. 81-134 

pp. 135-173 

pp. 174-229. 

pp. 230-340 

pp. 341-388 

Textul transmis de pe originalul trimis de ienovie Pâclişanu a acestei 
opere . în ediţia întâia a fost luat ca normă şi în ediţia aceasta. EI

° 

transcrie 
manuscrisul. Dar aci deşi textul e identic cu întâia ediţie, au mai fost 
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adăogate capitolele după Episcopii uniţi, deoarece fiecare din ei a avut o 
notă a parte. Înnoirile aci se observă deci în înşirarea Episcopilor uniţi. 
Dar transcrierile din capitole repreţintă tocmai materialul dat de 
Pâclişanu şi formeaz_ă cu totul o unitate. Deci capitolele sunt o subliniere 
a materialului şi nu o înnoire. 

Din prezentarea volumului întâi în o nouă formă vor putea cetitorii să 
cunoască mai bine evenimentele Românilor transilvăneni din secolul al 
XVIII-lea, iar Uniţii vor putea să-şi cunoască mai bine întâia parte a 
istoriei Bisericii Române Unite. 

Octavum Bârlea 



........... • 

CITITORI 

Incercarea de a scrie istoria bisericii române unite va părea multora 
indrăsneaţă. Şi, în adevăr, este, căci lipsesc condiţiile indispensabile scrierii 
unei lucrări de sinteză. Lipsesc lucrările speciale. ln afară de cele douâ 
monografii atât de onest muncite ale lui Augustin Bunea, cuprinzând epoca 
lui Ioan Inochentie Micu Klein şi Petru Pavel Aron, nu există nici o altă 
lucrare pe care autorul unei istorii generale a bisericii unite s'ar putea 
intemeia cu încredere. Ne lipsesc complect monografiile asupra antecesorilor 
şi urmaşilor lui Inochentie Micu Klein şi ai lui Petru Pavel Aron. Nu 
avem apoi o istorie a şcoalelor blăjene, a mânăstirii de aci, a tipografiei, 
a învăţământului sătesc din eparchia Blajului, etc. Teza de licenţă, �co
alele Blajului alui N. Brânzeu, tipărită la Sibiu în 1898, dă ce putea da. 
atunci entuziasmul unui tânăr începător intr'o lucrare care urmărea obţi
nerea unui titlu universitar. 

Mai bună pare a fi, din acest punct de vedere, situaţia episcopiei 
unite· a Or:1zii. Pare numai, căci dacă studiile lui Ştefan Taşcdan tipărite 
îri revista Cultura crqtinlJ sunt întemeiate pe o migăloasa cercetare a archi
velor şi astfel cuprind un foarte bogat material informativ, nu se poate 

I 

spune acelaş lucru despre Istoria seminarului de acolo, întemeiat de Ignatie · 
Darabant în toamna anului 1792 scrisă de Joan Georgescu şi tipărită în 
1923 şi nici despre Istoria diecezei greco-catolice române a Or/J:ni a lui Iacob 
Radu, tipărită în 1930. Foarte utilă şi cu mult mai temeinică este Istoria 
fCoalei normale române unite din Oradea, scrisă de profesorul Vasile Bolea 
şi tipărită în 1934. 

ln lipsa monografiilor am fost, astfel, nevoit să-mi întemeiez lucrarea 
pe studiul direct al archivelor. Am str:1bătut cu cea mai mare atenţiune, 
beneficiind de calda şi amicala ospitalitate a P. S. Sale episcopului Ioan 
Suciu, întreg materialul, pentru unii ani, extrem de bogat şi de variat, 
care se gilsea în archiva mitropoliei Blajului şi în Biblioteca Centrală de 
acolo, până la 1830, anul morţii lui.Ioan Bob. Am avut aci marca bucurie 
de a descoperi două Protocoale, cum se numeau în limbajul epocii, necu
noscute, ale lui Ioan Inochentie Micu Klein. Intâiul cuprinde actele misiu
nii sale politice la Viena în anii 1734-35, al doilea o parte însemnată din 
corespondenţa şi memoriile sale din anul 1741. Amândouă aruncă o puter
nică lumină asupra sbuciumului şi frăm.ântărilor acelei excepţi�nale perso
nalitâţi. ln corpul luc, ării sunt citate Protocolul I şi Protocolul II. Pe stu-
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diul direct al archivelor a trebuit să-mi intemeez şi capitolele despre Me
letie Kovacs, lntemeerea episcopiei unite de Oradea, Moise Drago# şi acele 
despre lgnatie Darabant. Exploatarea archivei episcopiei orădene mi-a fost 
şi ea înlesnită de nespus de înţelegătoarea prietenie a I. P. S. Sale episco
pului Traian Valeriu Frenţiu. Din nenorocire archiva episcopiei de aci am 
putut-o exploata numai până la moartea lui lgnatie Darabant, evenimentele 
tragice din toamna anului 1948 împiedicând continuarea unei munci care 
mi-a oferit atâtea satisfacţii nebănuite. Imprejurările prea bine cunoscute 
nu mi-au îngăduit să continuu cercetările în archivele Statului din Buda
pesta şi în archivele vieneze, fiind nevoit să mă mulţumesc, pentru acestea 
âin urmă, cu puţinul· ce putusem culege în timpul studenţiei mele în 
capitala imperiului habsburgic, iar pentru Budapesta la copiile şi notiţele 
făcute în vara anului 1915. Mi-a fost cu totul inaccesibilă archiva prima
ţiei din Esztergom, cu care primii episcopi uniţi aveau strânse legături. 

In ceeace priveşte archivele din Roma şi, în special, archiva Congre
gaţiei de Propaganda Fide am putut utiliza, mulţumită extremei amabili
tăţi a ·d._ Ştefan Pascu, bogata colecţie de documente copiate de dsa în 
. timpul când îşi făcea studiile acolo ca elev al .Ş coalei române. Asemenea 
a avut bunboinţă să-mi pună la dispoziţie şi păr. Nicoale Armeanu câ
teva din documentele copiate de dsa în aceeaş archivă. Ii rog pe amândoi 

. să primească viile mele mulţumiri. Mi-a fost, în schimb, imposibil să utili
zez copiile pe care se spune că le-ar fi filcut P. S. Ioan Bălan, episcopul 
Lugojului, în archivele romane. Am putut utiliza apoi colecţia de docu
mente copiate tot acolo de Ioan Ardeleanu, autorul cunoscutei Istorii a 
diecezei române a Oradiei mari şi copiile făcute de Ioan Bianu, pe care le 
trimisese, pe vremuri, lui Augustin Bunea. Şi copiile lui Ioan Ardeleanu 

. :;,i acelea ale lui Ioan Bianu se găsesc în !Jiblioteca Centrala din Blaj. 
. 

. 

Materialul tipărit a fost utilizat cu conştiinţiozitate. Polemicile şi dis-
cuţiile cu antecesorii le-am socotit inutile. De aceea · ic-am evitat. deşi unii 
dintre dânş i, în special aceia care s'au ocupat de istoria unirii însăşi, ar 
fi meritat pentru pasiunea şi, uneori, pentru reaua credinţă evidentă pe 
care au pus-o în publicaţiile lor, alt tratament. 

Intenţia mea era să dau istoria bisericii române unite până la 1853, 
anul înfiinţării mitropoliei şi a episcopiilor Gherlei şi Lugojului. Imposi
bilitatea de a mai lucra în archivelc dela Blaj şi Oradea, care, cum se 
svoncşte, nici nu mai există, m'a silit să mă opresc pentru eparchii Blaju
lui la anul 1 30 şi pentru aceea a Orăzii la anul 1805, datele până la care 
exploatasem cele două archive amintite. Pentru o mai bună înţelegere a 
evenimentelor am crezut folositor să dau în Pro/egomena istoria i:elaţiilor 
Românilor arde eni cu reforma în veacurile 16 şi 17. 
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Inchin această lucrare Inimei Neprihănite a Maicii Domnului care m'a 
ocrotit până azi şi, sunt convins, mă va ocroti şi mâine. Nu am dorinţă 
mai ferbinte decât aceea de a putea continua în cel mai scurt timp cerce
tările tntrerupte. 

Bucureşti la 8 Octombrie 1949. 



PROLEGOMENA 

Legăturile Românilor ardeleni 
cu reforma în· veacurile 16-17. 



I. RĂSPÂNDIREA REFORMEI ÎN ARDEAL 

Pănă în ajunul dezastrului dela Mohaci din vara anului 1526, care a 
provocat prăbuşirea Ungariei şi desfacerea de ea a Transilvaniei, naţiunile 
dominante ale acestei provincii, Maghiari, Secui şi Saşi, formau, din punc
tul de vedere bisericesc, o unitate perfectă. Toate trei erau catolice şi 
toate, cu excepţia decanatelor (protopopiatelor) săseşti ale Braşovului şi 
Sibiului, erau supuse jurisdicţiei episcopului din Alba-Iulia. Curentul de 
reformă, pornit de răzvrătirea lui Martin Luther, a pătruns însă şi aci. ca 
o vijelie şi în curs de abia trei decenii din vechiul şi puternicul catolicism 
ardelean n'au rămas decât câteva frânturi aproape fără nici o importanţă 
în viaţa politică şi socială a ţării. 

Cauzele care au determinat răspândirea atât de vertiginoasă a refor
mei în mijlocul celor trei naţiuni din Transilvania au fost, în general, 
identice cu acelea care au determinat răspândirea la fel de vertiginoasă a 
ei şi în Germania. A fost, în primul rând, conştiinţa necesităţii unei temei
nice şi grabnice reformări a întregei vieţi bisericeşti " in capite et mem
bris ", reclamată de atâta timp tot mai stăruitor de toţi cari priveau cu 
îngrijorare dispariţia simplicităţii şi purităţii evanghelice şj înlocuirea ei 
cu materialismul fastuos, lacom, orgolios şi semipăgân în aproape toate 
manifestările sale. Sus, un cler înalt, politicianizat şi laicizat, iubitor de 
imense bogăţii câştigate cu orice preţ şi prea pufin preocupat de realizarea 

idealului de austeră perfecţiune creştină, iar jos un cler de rând, cea mai 
mare parte lipsit de cultură, mărginindu-şi activitatea la săvârşirea meca
nică a ceremoniilor rituale şi trăind o viaţă puţin potrivită a sluji ca pildă 
unor credincioşi storşi de biruii, de robote şi de crunta sărăcie neagră. 
Şi a fost, în al doilea rând, Umanismul cu dispreţul său pentru rigidul 
scoţasticism glacial, care era, totuş filosofia aproape oficială a bisericii, cu 
cultul său pentru libertatea desăvârşită a afirmării personalit:lţii cu toate 
însuşirile ei bune şi mai puţin bune şi cu repulsiunea sa faţă de orice 
îngrădire a cugetării umane. Ori, biserica stabilea limite severe şi pentru 
sborul gândirei şi pentru manifestările vieţii cotidiane. 

Acestor cauze de ordin general, care au putut influenţa numai firile 
obicinuite prin cultura lor cu meditaţia religioasă şi filosofică şi cu analiza 
problemelor mari ale lumii şi vieţii, li s'au adăugat în Transilvania nume
roase cauze de ordin local. 
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Astfel, în preziua păşirii revoluţionare a lui Martin Luther, Saşii erau 
încurcaţi într'un tulburător conflict cu faimosul mitropolit atotputernic 
de Esztergom, cardinalul Toma Bakocz, care uimise jumătate Europa, prin 
fastul, luxul şi bogăţia sa, îngrămădită cu cele mai inavuabile mijloace şi 
care izbutise să-şi supună definitiv decanatele de Sibiu şi Braşov din Ar
dealul îndepărtat. În tendinţa aceasta de a stăpâni cele două mari centre, 
Saşii au văzut o primejdie naţională şi de aceea lupta împotriva ei a fost 
purtată cu energie şi hotărâre ani de zile, iar în mişcarea de reformă 
vedeau înlăturarea pentru totdeauna a ameninţării care le venia din acea 
parte (1). 

Au contribuit la rapida răspândire a reformei stările din episcopia 
catolică ardeleană însăş. După episcopul Gheorghe Lepes (1417-1442), 
care prin necruţătoarea sa lăcomie a provocat marea răscoală din anul 
1437 şi care a căzut la 18 Martie 1442 într'o luptă cu Turcii în apropie
rea oraşului său de reşedinţă, în fruntea episcopiei a fost aşezat italianul 
'l\fatei Bischino, tânăr de abia 24 de ani, care, amestecat într'un complot 
împotriva regelui Matia I, şi-a pierdut scaunul (1459). I-a urmat în Apri
lie 1462 Nicolae Zapolyai, păstorind numai pănă în 1468. Succesorul său, 
după o vacanţă de patru ani, călugărul franciscan, Gabriel Veronai; n'a 
văzut Transilvania decât în ziua instalării, petrecându-şi timpul în per
manente misiuni diplomatice. După trecerea lui în fruntea episcopiei de 
Eger, i-a urmat ruda apropiată a regelui, Ladislau Gereb de Vingard, un 
tânăr de 28 ani fără nici o vocaţie şi care a slujit întăia liturghie abia la 
nouă ani (1498) după ce_ fusese sfinţit episcop. Trecând în fruntea Mitro
poliei de Kalocsa, în locul său a fost adus Dominic Kalmancsehi care a 
păstorit abia un an, urmându-i Nicolae Bacskay, apoi Sigismund Thurzo 
până în anul 1506, când episcopia a fost dată, după o vacanţă de doi ani, 
copilaşului de abia opt ani; Francisc Perenyi, fiul palatinului Emeric Pere
nyi care a trecut apoi în fruntea episcopiei mai bogate a 01ăzii şi a căzut, 
în vara anului 1526, în lupta cu Turcii pe câmpia dela Mohacs (2). 

Cu episcopi copii, cu episcopi pentru care eparchia era numai izvor
de venit şi cu episcopi cu altă vocaţie decât cea spirituală, biserica ajun
sese pe mâna vicarilor fără pregătire şi fără autoritatea necesară menţinerii 

(1) Privitor la lupta Saşilor contra încercărilor de stăpânire ale mitropoliei de 
Esztergom a se vedea Karl RBINBRTH, Aus der V orgeschichte der siebenbtJrgisch
săchsischen săchsischen Reformation. Sibiu 1940. 

(2) Pentru stările din episcopia catolică a Transilvaniei înainte de lupta dela 
Mohacs cfr. KARACSONYl IÂ.NOS, Az erdelyi puspoksig tortenete 1526-ig în Az erdelyi 
Katholicizmus multja es jelene. Diciosânmartin 1925 p. 26-30. Cfr. şi I. TEMESV ARY, 
Series episcoporum Transilvaniae emendata et correcta în Erdelyi tortenelmi ertesito. 
I (1912) p. 45 squ. 
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unei riguroase discipline în clerul de jos lipsit de pregătire şi în atârnare, 
în oraşe, de senatul orăşenesc iar la sate de stăpânii acestora, dar cu toate 
acestea mândru şi îngâmfat pe casta sa şi pe privilegiile ei. 

Al doilea succesor al lui Francisc Perenyi, Ion Gosztonyi (1524-27), 
era în acelaş timp şi cancelarul reginei Maria de Habsburg şi astfel nici 
dânsul nu se putea ocupa de păstoria vastei eparhii, care se întindea din 
Carpaţi pănă departe în părţile Satmarului şi ale Ugocei, şi· care, după 
pierirea în lupta dela Mohaci a regelui Ludovic II, a rămas fidel, în 
opoziţie cu cea mai mare parte a credincioşilor săi, care îşi aleseseră rege 
naţional pe Ioan Zapolya, regelui din dinastia Habsburgică, Ferdinand I. 
Din acest motiv a fost atacat de aderenţii lui Zapolya, la început1.d lui 
Octombrie 1527, murind peste câteva zile în urma rănilor primite. După 
moartea lui, fiecare din cei doi regi a numit în fruntea episcopiei pe clien
tul său: Ferdinand pe Nicolae Gerendy iar Ioan Zapolya pe secretarul 
său, Ioan Statileo, care n'a fost confirmat de papa decât în 1539. Primul 
fusese în curând alungat din ţară de către aderenţii lui I. Zapolya (3)., iar 
Statileo şi-a petrecut aproape întreaga viaţă în misiuni diplomatice în Po
lonia, în Moldova lui Petru Rareş, la papa, la regele Franţei şi la împă
ratul Carol al V-lea. Despre acest episcop raporta la 10 Aprilie 1538 nun
ţiul vienez Ioan Morone s. Scaun că e " di pessima sorte " iar mitropo
litul de Esztergom spunea despre dânsul în acelaş an delegatului papal, 
cardinalului Ieronim Aleander că e " exosus omnibus in toto regno " apoi, 
altă dată, că este " odio hominibus quia sit avarus, rapax, inhonestus ... 
et imprimis omnium mortalium maledicentissimus" (4). Astfel chiar pre
zenţa lui statorrjcă în eparhie nu ar fi putut împiedeca pătrunderea pustii
toare în ea a curentului de reformă, în care credincioşii, preocupaţi de 

astfel de probleme, vedeau furtuna purificatoare a moravurilor şi garanţia 
revenirii la vechea, casta şi sobra simplicitate evanghelică. 

în fruntea celuilalt scaun episcopesc din teritorul ce ne interesează, 
Oradea, a fost aşezat de către I. Zapolya, după căderea în luptă a lui 
Francisc Perenyi, soldatul fără nici o pregătire teologică, Emeric Czibak, 
care a continuat şi după numire activitatea de luptător războinic pănă în 
vara anului 1534, când a fost asasinat de oamenii lui Gritti (5). În locul 
lui a fost numit Gh. Martinuzzi, prea mult ocupat de cele lumeşti, stâr-

(3)" ltem anno 1529 - notează dominicanul Petru de Rupea - eiectus est 
episcopus Albensis Nicolaus Gerendy de sede sua ... per.complices Ioannis regis ". 
V. BuNYITAI - R. RAPAICS - I. KARAcsoNYI, Monumenta ecclesiastica tempora inno
vatae in Hungaria. religionis illustrantia I. Budapesta 1902 p. 515. 

(4) Ibidem pp. 242, 300 şi 325. 

(5) KARACSONY JANOS, Erdely es a Kapcsolt reszek valldsi dllapotai 1526-tol 
1571-ig în publicaţia Az erdelyi Katholciszmus multja es jelene, pp. 35-36. 
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nind prin fi,ea, prin politica şi prin asprimea sa cumplite duşmănii şi care 
a fost şi dânsul asasinat la 17 Decembrie 1551, de oamenii generalului 
Castaldo. Sigur, la împrejurările acestea şi la oamenii aceştia, care erau la 
fel şi în Ungaria şi în Transilvania, se gândea mitropolitul din Esztergom, 
în toamna anului 1538, când spunea delegatului papal amintit mai sus, 
cardinalului Aleander, "scribatis suae Sanctitati, quod opus est bona refor
matione universali, qua "facta centum Lutheri non prevalebunt adversus nos; 
alios quod in dies erunt maiora scanda/a in ecclesia Dei" (6). 

Scanda/a in ecclesia Dei nu puteau fi impedicate de prelaţii pe care 
i-am văzut şi nici de cei doi regi cari îşi disputau tronul, având fiecare 
din ei nevoie de cât mai mulţi sprijinitori şi aderenţi puternici fără nici 
O consideraţie la convingerile 1eligioase ale acestora, la apucăturile şi chiar 
la crimele lor. După ocuparea de către Turci a cetăţii Buda, văduva lui 
Ioan Zapolya, regina lsabela1 rămânând fără capitală şi fără reşedinţă şi 
murind în Aprilie 1542 episcopul Statileo, întors de abia un an de zile 
dintr'o lungă călătorie fără nici o legătură cu rosturile lui eclesiastice, 
reşedinţa episcopească din Alba Iulia şi bunurile episcopeşti de aci au fost 
ocupate de văduva, de copilaşul ei Ioan Sigismund şi de cuttea lor. Astfel 
" bona reformatio " au încercat-o clerul de jos şi credincioşii însişi după 
capul lor şi cu mijloacele lor (7). 

Primii dintre neamurile catolice ale Transilvaniei care s'au însufleţit 
pentru ideile vijeliosului reformator german din Wittemberg au fost Saşii. 
Studenţi şi comercianţi de ai lor întorşi din centrele de cultură şi din 
centrele de afaceri ale patriei mame, au adus cu ei faima mişcării insu
recţionale atât de spectaculoasă şi plini de momente atât de dramatice a 
monahului Martin Luther, manifestele şi pamfletele dânsului. Afişarea la 
31 Octombrie 1517 a celor 95 teze pe uşa bisericii din Wittemberg, anti
tezele lui Tetzel şi Wimpina, răspunsurile violente ale răsvrătitului, refuzul 
de a merge la Roma unde a fost invitat la începutul lui Iulie 1519, disputa 
din Leipzig din 27 Iunie - 15 Iulie al aceluiaş an, în cursul căreia a negat 
primatul papal şi infalibilitatea conciliilor ecumenice, Apelul din 1520 către 
nobilimea creştină a naţiunc:i germane în care cerea scuturarea jugului 
Romei, suprimarea celibatului, a sărbătorilor şi a postului, pamfletul De 
captivitate hahylonica Ecclesiae, arderea la sfârşitul aceleiaşi an a bullei 
Exurge Domine, prin care fusese excomunicat şi a lui Corpus iuris canonici, 

(6) BVNYITAI-RAPAics-KARAcsoNYI, op. cit. III, 295. 
(7) Pentru cauzele răspândirii repezi a reformei în Transilvania pot fi consul

tate cu folos Fr. ThuTSCH, Geschichte der ev. Kirche in Siebenbargen I. Sibiu 1921 
pp. 189 squ. şi PoKoLY JozsEF, Az erdelyi reformatus egyhdz tiirtenete I. Budapest 
1904, pp. 9 squ. Pentru cauzele reformei in Occident cfr. H. HAUSER, La nais
sance du protestantisme. Paris, Leroux, 1940. 



atitudinea lui în faţa dietei din Wouns (18 Aprilie 1521) răpirea lui simu
lată la întoarcerea dela dietă, au produs şi în Ardealul nostru, ca pretu
tindeni în lume, o imensă senzaţie tulburătoare. Aceeaş impresie · au pro
dus-o slujirea în Wittemberg a liturghiei în limba germană la Crăciunul 
anului 1521, împărtăşirea sub ambele specii fără spovedanie prealabilă şi 
distrugerea, câteva zile ma târziu, a icoanelor. 

Repercursiunile revoluţiei bisericeşti din Germania în oraşele săseşti 
din Transilvania ni le descrie impresionant şi plastic, memoriul din Iunie 
1526, întocmit de decanul Sibiului Petru Thonhăuser şi de parohul Martin 
Huet şi trimis mitropolitului din Esztergom. ln .casa magistratului Ioan 
Hecht s'a deschis, spune memoriul,. un fel de şcoală în care Crezul se 
cântă în limba germană şi în aceeaş limbă se când cântările bisericeşti şi 
liturghia însăş. Tot acolo este adăpostit un fost călugăr, Gheorghe, trimis 
din Silezia, unde petrece Luther, de cătie fostul predicator sibian Ambro
sie " ut populum retrahat ab obedientia Romanae Ecclesi.ae et suorum praela
torum ecclesiasticorum ". Acest călugăr, Gheorghe, predică fără ştirea paro
hului în bisericile filiale, îndemnând poporul la nesupunere, la neţinerea 
postului şi la nerespectarea legilor bisericeşti. La cererea preoţilor, magi
stratul i-a poruncit să părăsească oraşul, însă dânsul a răspuns : chiar să 
crape parohul şi decanul şi domnii oraşului, eu, în dispreţul lor, voi ră
mâne în Sibiu. ln oraş vin şi alţii, mulţi, profesori, clerici şi mireni ade
renţi ai sectei luterane şi aci sunt primiţi şi trataţi cu bunăvoinţă iar 
parohul, ne putând rezista, este nevoit să-i îngădue să predice. Luteranii 
sunt veneraţi de aproape toţi negustorii şi se iscă adevărate certuri între 
dânşi pentru a ospăta în casele lor pe excălugărul Gheorghe. Autoritatea 
bisericească este aproape complet distrusă, oamenii dispreţuind ameninţă
rile cu pedeapsa iadului, nu recunosc instanţele bisericeşti şi toate cauzele 
lor le duc înaintea instanţelor civile. Cântările dela Naştearea Domnului 
le-au tradus şi le cântâ pretutindeni în nemţeşte. 

Un alt excălugăr, venit şi dânsul din Silezia, propovădueşte în bise
rica S. Elisabeta venenum luthericum, fiind sprijinit şi susţinut de negustori. 
Parohul nu mai îndrăseneşte să excomunice pe nimeni şi, de altfel, exco
municările nu mai sunt ţinute în seamă. ln Sibiu, spun cu durere autorii 
memoriului, " adeo invaluit ista pestis Luther ana, ut etiam in civitate ubi 
Lutherus degit m.agis saevire non potest ". Din Sibiu erezia se răspândeşte 
în satele din împrejurimi. Ţăranii îi insultă pe preoţi, dispreţuesc cere
moniile sfinte din Dumineca Floriilor şi din Viner�a Patimilor şi binecu
vântarea alimentelor în ziua de Paşti. Parohul din Bungard a fost alungat 
din parohie, iar în alte sate credincioşii nu mai dau preoţilor darurile 
obişnuite (8). 

(8) BUNYITAI-RAPAICS-KARACSONYI, op. cit. I, p. 258-262. 
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Nici asprimea legilor din 1523 şi 1525, care decretează pedeapsa cu 
moartea şi confiscarea averilor contra sprijinitorilor şi aderenţilor ereziei, 
nici intervenţia prin scrisori şi trimişi speciali a Regelui şi a Mitropolitului 
din Esztergom, n'au putut zăgăzui revărsarea duhului răsvrătirii. 1n Noem
brie 1525, Universitatea săsească interzice să se facă, prin testament, 
donaţiuni mânăstirilor şi bisericilor " pentru mântuirea sufletului (ad refri
gerium animae suae) iar în Februarie 1529, sfatul orăşenesc al Sibiului 
decretează expulzarea în curs de 8 zile a tuturor călugărilor ".(9) 

1n acelaş timp reforma a· prins şi în celălalt mare centru săsesc Bra
şovul (10). La 15 August 1524, mitropolitul din Esztergom, Szalkai scria 
decanului şi preoţilor de aci că a aflat, cu durere, din informaţiuni demne 
de încredere că unele persoane, clerici şi . mireni de ambele sexe " errores 
sacrilegos et impia cuiusdam Martini Lutheri dogmata .•. heretica condemnata 
asserere probare, docere, publicare et defendere " şi, " cantilenas quasdam in 
probrum et contumeliam sanctae Sedis apostolicae totiusque cleri confingere et 
ore sacrilego decantare ", cari spun că cei excomunicaţi trebuesc admişi la 
împărtăşania cu S. Taine, că posturile trebuesc desfiinţate, că dreptul 
canonic este o invenţie a lui Satan, că autoritatea bisericească trebue des
fiinţată, şi în fine că  mulţi " libellos et tractatos super erroribus et heresibus 
eiusdem Martini editis emere, vendere legere et ortnservare temere et sacrile
giter presumserint " (11 ). ln 1530 braşovenii trimit pe cheltuiala sfatului la 
studii în Wittemberg pe Simeon " Siebenbiirgerus ", pe care, după întoar
cerea acasă, îl găsim în 1535 " rector scholae ecclesiae parochiaJiş ". În 
acelaş an îl aleg paroh pe Lukas Pleckner, " qui antea visus fuit amplecti 
puram Evangelii doctrinaro", ale cărei seminţe le aruncase Honter, dar 
care s'a schimbat şi de aceea a şi murit la mijlocul lui Noembrie 1536 (12). 
în locul dânsului a fost ales Jeremias Jekel, care s'a Ucut vestit, scrie 
cronica oraşului, studio et diligentia in praedicanda pura Evangelii doctri
na" (13), şi în acelaş an· oraşul a trimis la Wittemberg pe Gheorghe 
Kakasius, pentru a-şi însuşi mai temeinic învăţăturile curate (hauriendae 
uberius purioris doctrinae causa) (14). Jekel a smuls cu totul parohia sa 
din legăturile cu catolicismul, sfărâmând altarele, icoanele şi statuile din 
biserici, desfiinţând postul şi căsătorindu-se. În 1542 preoţimea l-a ales 
decan al districtului, iar sfatul oraşului a votat lui Honter, la 3 Ocrombrie 

(9) Ibidem, pp. 222 şi 436. 
(10) Privitor la începuturile şi organizarea reformei în Braşov a se vedea KARL 

KuRT KLBIN, Der Humanist und Reformator Johannes Honter. Sibiu 1935. 
(11) BuNYITAI-RAPAICS-KARACSONYI, op. cit. p. 140-142. 

(12) Ibidem III, 97 şi Quellm zur Geschichte der Stadt Kronstadt IV, 41. 
(13) Quellm voi. cit. p. 78. 
(14) KARL KURT KLEIN, op. cit. pag. 185 nota 3. 



1541, o remuneraţie de 50 floreni ca recunoştinţă pentru marea oboseau 
ce şi-a dat ca să înveţe tineretul " ad bonas literas religionisque christianae 
cognitionem ", sub care, sigur, se înţelege religiunea în sensul reformei (15). 
La 6 Noembrie 1541 Bartolomeu Bogner sclÎa lui Leonard Stockel în Bart
fa că aci, în Braşovul s.'iu, cuvântul lui Dumnezeu e împrăştiat zilnic şi 
doctrina· "mai curată " (purior doctrina) înfloreşte în sufletele oameni
lor (16) iar pentru anul următor cronicarul Ostermeyer notează, că s'a 
început "evangelisch Mess ::u ha/ten in der Kroner Kirch und die papisti
sche weggeschaft, Gott und seinem hi. Namen zu Ehre " (17). 

In Bistriţa, din cauza situaţiei sale izolate şi, probabil, şi din cauza 
marelui prestigiu al parohului Mathias Teutsch, căruia credincioşii i-au 
ridicat îndată după moarte - 1541 - un monument şi care a nlmas fidel 
credinţei catolice, reforma a pătruns mai târziu decât în celelalte ţinuturi 
săseşti. Urme ale spiritului nou se observă însă aci şi în cursul păsto11irii 
lui Mathias Teutsch. El se manifesră în atirndinea faţă de dlugilri şi în 
amestecul sfatului orăşenesc în chestiuni care înainte erau socotite ca apar
ţinând exclusiv competenţei autorităţii eclesiastice. 

După moartea lui, senatul orăşenesc a ales paroh pe Michael Flei
scher, parohul de până aci al comunei vecine Tărpiu. Alegerea a fost 
confirmată de episcopul Statileo, de a cărui jurisdicţiune se ţinea Ardealul 
întreg, cu excepţia, cum am mai spus, a decanatelor Sibiu şi Bra�ov. 
Fleischer a avut aci rolul pe care l-a avut Jekel în Braşov: desfacerea în 
forme violente de catolicism, manifestată prin sfărâmarea statuelor şi a 
icoanelor din biserici (18). 

Incercârile de reformă au avut, până aci, pretutindeni, în Sibiu, Bra
şov, Bistriţa şi în alte locuri un caracter negativ, manifestându-se în înlă
turarea icoanelor, desfiinţarea posturilor, căsătoria preoţilor, alungarea călu
gărilor şi au fost întreprinse de indivizi izolaţi. 

Acela care a pus reforma bisericei săseşti pe temelii solide, creind un 
sistem de reformă şi introducând ordinea în locul anarhiei, a fost Ioan 
Honter cu opera sa, Formula reformationis ecclesiae Coronensis ac Barcensis 
totius provinciae apărută în 1542. Mica broşură de abia câteva pagini, pe 

(15) Quellen II p. 645 "Venerabili domino magistro Joanni Honthero pro suis 
magnis ac diligentibus laboribus circa iuventutem huius civitatis ad bonas literas 
religionisque christianae cognitionem erudiendam, informandamque habitis dedimus 
în signum gratitudinis nostrae erga suam dominationem feria secunda post festum 
Michaelis fior. SO ". 

(16) BuNY1TAI-RAPA1cs-KARACSONYI, op. cit. III p. 560. 
(17) Quellen IV, 504. 

(18) Pentru răspândirea reformei în Bistriţa şi în împrejurimile ei, vezi Hein
rich WITTSTOCK, Beitrăge zur Reformations geschichte des Nomergaues, Wien 1858. 
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care în anul următor a retipărit-o Melanchton însuş în Wittemberg, stabi
leşte norme precise privitor la felul cum trebue organizată noua bisericll 
evangheliclJ. După introducerea, în care se critică cu asprime devierea ve
chei biserici dela formele simple şi sobre ale Evangheliei, înibuşindu-le 
cu rituri şi ceremonii, inventate de " nebunia falşilor preoţi ", Formula 

lui Honter dă indicaţiuni asupra felului cum trebuesc aleşi preoţii noi, 
care au datoria să cunoască bine Evanghelia, să o explice simplu şi curat, 
neadăogând cuvântului Dumnezeesc părerile proprii sau p�rerile altora, 
căci nimeni nu se mântueşte cu pllreri, Cuvântul Domnului înşă este viaţă 
veşnică. ln cap. II se arată cum trebue săvârşit botezul, din ceremonialul 
căruia trebuesc eliminate "adaosurile superstiţioase ", aceste fiind inutile 
scorniri omeneşti fără nici o legătu.râ. cu esenţa tainei. ln cap. III se com
bate cu cuvinte deosebit de tari, Liturghia privata (Winkelmesse), care este 
întemeiată pe " învăţăturile lui Satan " .  Cap. IV stabileşte normele Litur
ghiei publice, care poate fi rlujită numai odată în zi, afară de cazul când 
credincioşii vorbesc diferite limbi şi când pot fi slujite liturghii separate 
pentru fiecare grup important, căci fiecăruia trebuie să i se vestească 
Cuvântul lui Dumnezeu în limba proprie. Cap. V vorbeşte despre diferi
tele ceremonii, cari înlocuesc Liturghia atunci când nu se împărtăşeşete 
nimeni şi când ea nu poate fi slujită. Cap. VI arată cum trebuesc împăr
tăşiţi, la do.miciliu, bolnavii. Cap. VII vorbeşte despre spovedanie, căreia 
îi atribue o deosebită importanţă din punctul de vedere al educaţiei şi 
instrucţiei religioase. De aceea spovedaniile trebuesc ascultate numai de 
preoţi foarte instruiţi, fiindcă, explică Honter, în predici}, preotul expune 
o învăţătură cunoscută şi pentru expunerea ei s'a pregătit dinainte, pe 
când în spovedanie i-se supun, lui, pe neaşteptate, probleme la care nu 
s'a gândit şi dificultăţi pe care trebue să le soluţioneze pe loc. Cap. VIII 
vorbeşte despre excomunicări iar Cap. IX şi X revine asupra vocaţiei 
preoţeşti şi asupra funcţiilor preoţesti. Cap. XI vorbeşte despre şcoale, al 
Xii-lea despre sllraci, al XIII-iea despre orfani iar al XIV-iea şi ultimul 
deFpre Libertatea creştinll, în care se apăra dsătoria preoţilor şi se com
bate postul, iar numărul sărbăto�ilor se reduce la acelea care au un temeiu 
în Sf. Scriptură (19). 

(19) Formula rttformationis, s'a retipărit în traducere germană după ediţia din 
1543 în Schriften ths Johanntts Hontl!Tus, Valmtin Wagnl!T und Markus Fronius, 
ca supliment la voi. VIII al lui Qtullen zur Gttschichtl! tur Stadt Kronstadt. Sibiu 
1927-29 pp. 11-29. Privitor la reforma liturgici vezi Adolf ScHULLERUS, Gttschichtt! 
ths Gottt!sdimstl!s in tur siebenbargisch-săchsischm Kirchtt, care cuprinde informaţiuni 
deosebit de bogate şi despre începuturile reformei între Saşi, în ArchifJ ths Vl!Tl!ins 

Jar sittbenbQrgische Landeskundtt XLI (1928) pp. 389 squ. şi Karl REINERTH, Bei
trăge zur Gttschichte des siebenburgische-săchsischm Gottesdienstes und Glaubmslebens 
in Korespondenzblatt des Vl!Tl!Îns Jar sittbmbtJrgischtt Landeskande LIII (1930) pp. 
211-250. 



II 

ln organizaţia bisericii reformate pe baze unitare a intervenit şi Uni
versitatea săsească, hotărînd în adunarea din 1544 ca oraşele, care, aproape 
toate, au primit cuvântul lui Dumnezeu "eisdem et similibus ceremoniis in 

. ecclesiis earum utantur" (20). Hotărîrea este repetată în adunarea din 1545, 
care acum, nu vorbeşte numai de citJitatibus ci şi de oppidis et flilis, porun
cind din nou ca " Sacramenta Christi in omnibus ecclesiis uniformiter 
administrare debeant ". Pentru stabilirea acestei uniformităţi şi propter 
scanda/a n,itanda s'a ales o comisiune compusă din bărbaţi învăţaţi în 
ştiinţa Sf. Scripturi, care, până la adunarea viitoare, să fixeze normele 
definitive ale ritualului bisericesc. Lucrarea întocmită de comisiune şi apă
rută la Braşov în 1547 sub titlul Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in 
Transilvania, nu este decât Formula lui Honter din 1542 turnată în arti
cole şi paragrafi, fiind o operă oficială, cu unele completări despre cauzele 
matrimoniale, despre vizitaţiile anuale etc. ln acelaş an a apărut şi o ediţie 
germană a ei (21). ln adunarţa sa din 1550, Universitatea a impus apli
carea în toate bisericile săseşti a normelor stabilite în această lucrare (22). 
Ca întregire a normelor amintite, Honter a tipărit în acelaş an, 1547, Agen
da - un fel de Molitevnic - după Agenda apărută în 154-0 la Wittemberg. 
Titlul noii cărţi e Agenda fiir die Seelsorger und Kirchendiener in Sieben
burgen (23). 

La 6 Februarie 1553, Sinodul b1sence1 săseşti şi..:.a ales un episcop 
propriu pe Paul Wiener, parohul Sibiului şi astfel, desfacerea de biserica 
veche catolică a devenit completă şi definitivă. 

Reforma luterană a cucerit repede şi celelalte centre ale Transilvaniei 
şi, în primul rând, Clujul, în a cărui viaţa culturală Saşii ocupau încă un 
loc important. În 1545 şi conducerea oraşului şi şcoala erau catolice. ln 
1544 se întoarce însă dela studii din Wittemberg, Gaspar Heltai. Fiind 
ales paroh, el aşează în fruntea şcoalei ca rector pe Grigorie Vizaknai, 
care i-a fost coleg de studii în centrul amintit al reformei. Locul lui Gri
gore Vizaknai a fost ocupat în 1553, de Francisc David, care-şi făcuse şi 
dânsul studiile în străinătate şi funcţionase un timp ca preot în Bistriţa. 
În 1555 este ales apoi paroh. În urma acţiunii acestora, Clujul a fost· 

(20) G. D. TBUTSCH, Urkundenbuch bf n,angelischen Landeskirche A. B. in 
SiebenbQrgen II. Sibiu 1862 p. 3. 

(21) Textul ambelor ediţii Ibidem pag. 6 squ. 
(22) Est igitur conclusum ut in aingulis civitatibus, oppidia et villia, ecclesiae 

juxta Reformationem ante trienium editam reformari debeant ac quique pastores· 
ecclesiarum secundum eandem Reformationem sese accomodare et vivere debeant " 
lbidffn, p. s. 

(23) Adolf SCHULLERUS, op. cit. p. 458. 
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repede cucerit pentru reforma, devenind centrul evanghelicilor maghiari, pe 
când Sibiul rdm11sese centrul evanghelqti/or Sa,i (24 ). 

ln p4rţile de nord-vest ale ţării Ardealului, reforma a plltruns de 
timpuriu, datorită mai ales sprijinului lui Gaspar Dragfi, un descendent al 
familiei Drag din Maramureşul românesc, comitele comitatelor Crasna şi 
Solnocul de mijloc. 

În Bihor şi celelalte p4rţi ale episcopiei de Oradea, reforma a pătruns 
şi mai târziu şi mai greu. Titularul acestei episcopii era atotputernicul 
Gheorghe Martinuzzi însuş, care, dacă în calitate de guvernator al ţării, 
era nevoit să închidă ochii văzând-o manifestându-se în eparchiile altora, 
era necruţător faţă de orice manifestare a ei în eparchia proprie. După 
asasinarea lui, i-a urmat în 1553; în Scaunul vlădicesc straşnicul conducător 
de oşti şi asediator de cetăţi, Mathias Zabardy a cărui activitate pastorală 
este cu totul necunoscută dar cu atât mai cunoscute sunt isprăvile lui 
ostăşeşti şi asprimea sângeroasă cu care-şi ştia pedepsi duşmanii. Sub 
această păstorire nime nu îndrăsnea să neliniştească turma cu idei de 
reformă. După moartea dânsului (1556) şi sub un urmaş ca Francisc For
gach care şi-a petrecut tot timpul departe de eparchie ocupat de afacerile 
politice ale lui Ferdinand I şi această episcopie s'a Urămiţat cu totul în 
cursul luptelor dintre cei doi rivali, Ioan Zapolya şi Ferdinand. Membrii 
capitlului s'aµ refugiat fiecare unde a putut iar aderenţii reformei au apă
rut, nerăbdători să câştige timpul pierdut. Re<;;edinţa împreună cu averile 
episcopeşti, averile capitlului şi ale ordinelor călugăreşti au fost ocupate şi 
aci. În 1557 "pastorii " reformaţi au ţinut un sinod la Debreţin, al doi
lea în localitatea Csenger, în anul următor în însă-ş Oradea s. Ladislau (25). 

Toate încercările făcute de Ioan Zapolya şi de câlugăruJ Gheorghe 
Martinuzzi, conducătorul real al ţării după moartea aceluia, de-a păstra 
unitatea bisericească a celor trei naţiuni dominante, rămânând infructuoase, 
dieta ţinută la Turd_a în 22 Iunie 1550 a fost nevoită să decreteze că 

·" quilibet in fi.de sua ipsi a Deo data et concessa permaneat" (26), iar 
dieta din Turda, dela 22 Maiu 1552 hotărăşte (art. 15) ca " partea evan
ghelică " şi " partea papistă " să trăiască în pace şi bună înţelegere, " ho
nore et mansuetudine" (27). În 1556 episcopul catolic Paul Bornemisza 

(24) Gal KELBMEN, A kolozrotiri unitarius kollegium tortenete I, Cluj, 1935, 
p. 7-8. 

(25) BUNYITAI VINCE, A vdTadi puspokseg tortenete I. Oradea 1883 p. 425 squ. 
(26) Monumenta comitialia Regni Tramylvaniae I, 382. Actele dietei ţinute la 

Turda în 22 Iunie 1550 s'au pierdut. Hotărîrea ei privitor la chestiunile religioase 
au fost repetate de dieta ţinută în 31 Decembri� 1551 la Târgul i\·lureş şi se 
referă la ea şi dieta ţinută tot aci la 24 Aprilie 155: Ibidem p. 540. 

(27) Ibidem, p. 411. 



a fost alungat din ţară, averile episcopiei şi ale capitlului secularizate, iar 
în anul următor dieta din Turda (1-10 Iunie) hotărăşte, ca mânăstirile 
călugărilor să fie transformate în şcoli (28). 

ln timp ce Saşii au rămas statornici şi solidari în reforma lor lute
rană, Ungurii au îmbrăţişat, în curând, sub influenţa viguroasei acţiuni a 
lui Petru Melius, reforma în formele ei calviniste. Calvinismul a fost adop
tat şi de Gaspar Heltai şi de Francisc David. Despărţirea de luteranism 
a maghiarimei a devenit manifestă în sinodul ţinut la Oradea în vara 
anului 1559 sub conducerea lui Petru Melius, parohul Debreţinului şi a 
d.evenit definitivă în sinodul ţinut târziu, în toamna aceluiaş an, în Târgul 
Mureş (29). Persecutaţi, la început, ca inovatori şi eretici, Sacramentariii, 
cum sunt numiţi -în documentele vremii aderenţii lui, Calvin, au sfârşit 
prin a impune şi recunoaşterea reformei lor : dieta ţinutll între 1-1 l. 
Iunie 1564 la Turda a dat, în art. 5, deplină libertate calvinismului (30). 

Lucrurile nu s'au oprit însă aci. Dieta ţinută tot acolo, în Turda, 
între 10-17 Maiu 1566, a hot:irît (art. 17) ca toţi aceia cari nu vor să 
părăsească "învdţdturile papiste", să fie expulzaţi, după ce înainte cu un 
an, în Mai 1565, aderenţii calvinismului au năvălit în catedrala din Alba 
Iulia, au distrus altarul şi icoanele iar preoţii catolici au fost alungaţi din 
oraş. Canonicilor din Oradea cari, până la Florii, nu au părăsit catoli
cismul li se porunceşte să părăsească oraşul având dreptul a-şi lua vitele 
cu sine (31). Apoi o parte a maghiarimei, în frunte cu Francisc David 
însuş, au părlsit şi reforma calvinistă, îmbrăţişând sub influenţa medicului 
de curte al princepelui Ioan Sigismund, Blandrata, unitarismul sau anti
trinitarismul, care neagă divinitatea lui Christos şi a s. Duh. După dra
matice lupte şi frllmântări, dieta ţinutll la Turda în 6-13 Iunie 1568, a 
dat libertatea de a propăvădui şi noua credinţă, decretând că fiecare pre
dicator poate predica Evanghelia după felul său de a o înţelege şi explica 
şi fiecare localitate poate ţine predicatorul ce-i convine (32). 

(28) Ibidem 11, 79. 
(29) PoKOLY Jozsef, Az erdelyi reformdtus egyhdz tiirtinete I, Budapest 1904 

p. 125-133. 
(30) Monumenta comitialia Regni Trannlvaniae II, 231 : " ... quia în negotio 

religionis comunicationis praesertim coenae dominicae quo usque variac disputa
tiones, contemtiones vitae et assertiones inter superintendentes et pastores eccle
siarum Coloswariensis, nationis videlicet Hunga\i1 et Cibiniensis gentis Saxonicalis 
exortae fuerunt, ad tollendas igitur huiusmodi dissensiones, pacificundamque utrius
que partis conscientiam, pro quiete regnicolarum statutum est, ut a modo in pos
terum utrique parti liberum tit sive Coloswariensis aut Cibiensis ecclesiarum religionem 

· et anertionem tenere velit ••.•• ". 

(31) Ibidem II, 302-303. 
(32) Ibidem II, 3·h. 
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Astfel, pe ruinile vechei, bogatei şi puternicei biserici catolice, acum 
sfâşiate, se ridicaseră cele trei confesiuni protestante, luteran!, calvină 
(reformată) şi unitariană. La 8 August 1581, iezuitul Ioan Leleszi scria 
din Alba Iulia generalului ordinului siu, lui Claudio Aquaviva, că în 1579, 
c�nd a venit în Transilvania " nullam prorsus scintillam catholicae religionis 
im,eni, praeterquam Claudiopoli apud pauperculas quasdem mulieres quae 
eundo victum quaerebant et principnn llluum Christoplwrum Bathori de Som
lyo " (33). Aceluiaş Claudio Aquaviva îi scria din Cluj cu patru ani mai 
târziu, iezuitul Ferrante Capeci, noul rector al colegiului de aci, că Un
gurii sunt "per la piu heretici e quel poco di scintilla cM vi e rimasta nella 
fitk e molto debok ". Catolici mai numeroşi sunt în Secuime însă n'au 
episcop şi nici altă căpetenie. Au numai câţiva preoţi pe care poate ar fi 
mai bine să nu-i aibă (34). · 

II. LUTERANISMUL ŞI ROMÂNII 

ln avântul lor nepotolit de a reforma şi de a purifica biserica lui 
Dumnezeu, Saşii s'au îndreptat şi spre Români. Aceştia nu aveau ierarhia 
fastuoasă, bogata şi atât de amestecată în rosturile politice şi răsboinice 
ale lumii, cum aveau latinii, ci erau abia la începutul înfiripării unei ierar
hii modeste şi timide ; nu aveau nici pe papa dela Roma - Antichrist, 
cum era numit în pamfletele Juterane ale timpului - iar împărtăşania o 
luau sub amândouă speciile, a pâinii şi a vinului şi nu aveau nici celiba
tul preoţilor. Aveau, în schimb, posturi şi icoane, se închinau sfinţilor şi 
se rugau şi dădeau pomană pentru morţi şi aveau şi o mulţime de cere
monii şi de rituri, care erau socotite scorniri ale minţii omeneşti, iar cu
vântul lui Dumnezeu îl ascultau într'o limbi străină şi neînţeleasă, tot 
atâtea elemente ispititoare pentru o operă de apostolat, socotită ca o da
torie de conştiinţi de citre neofiţii atât de zeloşi şi de însufleţiţi pentru 
adevărurile curate, pe care credeau d au izbutit să le cunoască. 

Convinşi de irezistibila putere de cucerire, prin sine însuşi, a adevă
rului evanghelic pur, Saşii Sibieni, Ură a încerca să folosească alte mij
loace pentru a convinge, au dat Românilor în limba româneasd, în 15#, 
compendiul învăţăturilor creştine aşa cum îl înţelesese şi-l întocmise Mar
tin Luther în Micul Catechism al său din 1529; pe care Valentin Wagner, 
îl tipărea în acelaş an, 15#, la Braşov în limba grecească. Catechismul 

(33)A. Vmmss, Epistolae et acta Juuitarum. Tramylvamae I, Budapeat 1911, 
p. 145. 

(34) Hanno alcuni preti, quai non so se sarebbe meglio di non haverli (Ibidem 
II, 58. 



21 

româtu!sc a apârut în vara anului, pentrucâ în socotelile Sibiului la 13 
Iulie 15# gâsim însemnarea: "Ez voluntate dominorum dati sunt M. Phi
lippo Pictori pro impressione catechismi valachici ,bibale fi. 2 " (1 ). După 2 
ani ştirea traducerii catechismului lui Luther în limba română a fost 
împărtăşită, cu vădită bucurie, de Adalbert Wunnloch din Bistriţa prie
tenului său Ioan Hess, paroch în Breslau: Translatus est Catechismus in 
linguam Walachicam atqru imp,essus Cibinii ( quae urbs nobis Saxoni bus in 
Transylvania est metropolis) caracteribus, ut vacant, rascianis, qui quasi refe
nmt formam Graecarum litterarum " (2). 

I 

Nu ni s'a păstrat nici un exemplar din această primă carte tipârită 
în româneşte şi nu cunoaştem nici pe traducătorul ei1 care a puţut fi 
Philippus Pictor, (Maler) însuş, trimis în repetate rânduri din partea ora
şului Sibiu cu_ misiuni în ţara Românească (22 Iunie 1537, 24 Iulie 15+1, 
10 Aprilie 1543) (3), trebuind astfel s:t cunoască bine limba acestei ţări. 
Un lucru ni se pare sigur: catechismul a fost o traducere a catechismului 
lui Luther, fiindcă numai acesta era catechismul pur # simplu, fără un alt 
determinativ. Dacă nu ar fi fost catechismul cunoscut tot atât ·de bine şi 
lui Hess din Breslau ca şi lui Wunnloch din Bistriţa Ardealului, aceasta 
i-ar fi dat privitor la el şi alte detalii, nemulţumindu-se numai să-i comu
nice, fărâ nici o altă precizare: translatus est Catechismus in /inguam Wa
lachicam ( 4 ). 

(1) Socotelile Sibiului în Hurmuzachi, Iorga, Documente XI p. 859. 
(2) Heinrich W11TSTOCK, op. eit. p. 60. 
(3) HURMUZACHI-IORGA, Documente XI, pp. 855-58. 
(4) Catchechismele româneşţi din 1544 şi 1559 au, în timpul din urmă, o 

întreagă literaturi. Amintim pe A. ScHULLBRUS, LutheT1 Katechinmu und .Agnide 
in rumănuchn Spraeh4 în Ko"espontkn:11blatt des V ereim f Qr siebenbargische Landes-. 
kunde XLIV (1921) p. 57-61 ; N. DRAGAN, Catechisnu luterane în Daeoromania II 
(1922) pp. 581-592; Al. ROSETTI, Les Catechismes roumains du XVI-eme siecle în 

Romania XLVIII (1922) pp. 321-334; N. SuLICA, Catechisnule române,rti din 15# 
(Sibiu) şi 1559 (Braşov), Târgul Mureş 1936 ; Al. PRocoPov1c1, Arhetipul husit 
al catechismelor noastre luterane, Suceava 1927 ; A. BARSBANU, Catechis,nul luteran 
românesc, Bucureşti 1923 ; Al. ROSETTI, Catechismul Martian în Graiu fi Suflet I 
(1923-24) pp. 251-261. Lucrările citate având, cea mai mare parte, caracter filo
logic sau istoric literar, ele nu ne pot preocupa aici. Merită însă a fi examinată 
teoria foarte ispititoare prin romantismul ei a lui N. Sulică. Dânsul construeşte 
următoarea ipoteză : Socotelile Sibiului spun că lui Philippus Pictor i s'au dat 2 
florini pro impressione catechismi valachici adică pentru rolul de supraveghetor al 
tipărirei în condiţiuni satisfăcătoare şi, mai ales, pentru rolul de a examina ca 
maestrul tipograf să nu modifice doctrina catechismului (op. cit. p. 21). Traducă
toruţ n'a putut fi un sas fiindcă nici unul dintre ei nu cunoştea bine limba româ
nă şi n'a putut fi un român fiindcă nici Românii nu cunoşteau limba germană 
atât de bine încât să poată da o traducere exactă a Catechismului. Catechismul 
a fost deci tradus din ungureşte. Traducerea din ungureşte însă putea fi făcută 
num� într'o regiune mixti, româno-maghiară, unde reforma prinsese rădăcini 
adânci şi unde se găsea şi o autoritate dispunând de mijloace morale şi materiale 



Mica broşură de abia câteva pagini e revoluţionară nu prin ceeace 
spune, ci prin ceeace omite să spună. Are, în total, şease capitole. Capi
tolul I cuprinde cele Zece Porunci, adiogând fi.ecireia foarte scurte lAmu
riri. Capitolul II di Crezul Apostolilor, iar nu forma amplifi.cad a Crezu
lui Niceno-Constantinopolitan, folosit în biserica româneasdl. Crezul �te 
împărţit, pentru mai uşoara interpretare a lui, în trei articole (Glaubens 
artikel): articolul I despre Dumnezeu Tatăl, art. II despre Dumnezeu 
Fiul şi art. III despre Dumnezeu Duhul. Capitolul III dă cititorilor 
TatlJ.l Nostru, împărţit în şapte cereri şi o încheere (Căci a ·Ta este îm
părăţia şi puterea şi mărirea, Amin). Capitolul IV vorbeşte despre Taina 
Botezului, al V-lea despre Cina Domnului (lmpărtăşania) şi al VI-Jea des
pre Puterea Cheilor şi Spooedanie, care însă nu e taină, ca celelelte două, 
ci un simplu ritual necesar totuş pentru îndreptarea pădltosului. 

Este, deci, o broşură lipsită de orice spirit ofensiv, cuprinzând expu
nerea în forma cea mai simplă a unor adevăruri de credinţă. Urmările 

şi având şi un interes special pentru Români. Regiunea era aceea a Sătmarului 
iar autoritatea era Gaspar Dragii, unul din cei mai puternici protectori ai reformei 
în părţile acelea, care fiind de origine românească avea interesul special pentru 
convertirea Românilor (Ibidem p. 38-41). 

Privitor la această bizară teorie, pe care autorul o repetă şi în studiul cu 
titlul fantezist, Relaţiile noastre culturale cu primii corifei ai protestantimsului ger
man, Luther, Melanchton, Bugenhagen, Bullinger, Honterus fi Valentin Wagner, 
publicat în nr. de pe Iulie 1941 al revistei Luceajdrul din Sibiu observăm, pe 
scurt, următoarele: 1) impressio cattchismi nu înseamnă supravegherea tiparului ci 
tipărirea catechismului. 2) Necunoscând nici un exemplar din tipăritura din anul 
1544 nu putem şti dacă traducerea a fost exaţtă ori neexactă; 3) afirmaţia că 
nici un sas nu ştia bine române1te şi nici un român atât de bine nemţe1te ca să 
poată da traducerea unui catcchism e o simplă bănuială pe nimic întemejată, mai 
ales că nu cunoa1tem valoarea traducerii. 4) Dragfi, deşi de origine românească, 
chiar dacă avea conştiinţa acestei origini, n.'a dat nici o importanţă convertirii 
Românilor. Dovada peremptorie o avem în scrisoarea dela 11 August 1577 a 
pribeagului Stefan Vodă Mâzgă către Consiliul imperial din Viena. În această 
scrisoare pribeagul cere să i se dea câteva sate din jurul cetăţii Ardud, fiindcă 
locuitorii lor sunt Români, de legea românească şi astfel Î?i va putea petrece bătrâ
neţele între ai săi (etlichen Jobagien auf der Gegend Erdod dem alten zerstorten 
Schloss gelegen, denn daselbst unserer der wahlachischen Sprache und Religion 
Leute sint ... A. VBRESS, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei fi 
Ţării Românefti II, 1930 p. 130). Ori Ardud-ul fusese proprietatea lui Gaspar 
Dragfi şi totu1i Românii şi-au păstrat credinţa lor românească, acolo aub ochii 
proprietarului fanatic aderent, un timp, al reformei lui Luther. Apoi Dragfi, sgu
duit de moartea lui Stefan Druget de Homona şi a lui Bernard Thamasy părăsise 
încă în anul 154-0 reforma � " iuravit se in posterum catholicum christianum 
acturum et more patrio ecclesiae culturum" (vezi scrisoarea din 24 Iunie 154-0 
a lui Verancsics către episcopul Statileo în BUNYITAI-RAPAICS-KARACSONYI, op. cit. 

III, pp. 456-57). Privitor la teoria aceasta a lw N. Sulică cfr. şi Fr. MICHAELIS, 
Der săchsische Ursprung der ersten Druckschrif ten in rumănischer Sprache, în Sieben
burgische Vierteljahrschrif t din 1937 pp. 273-82. 
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au trebuit să fie nule în sufletul foarte puţinilor cititori romani cărora le-a 
putut cădea în mână. Pastorul A. Wurmloch din Bistriţa scria despre ea 
prietenului său din Breslau că "multi ex Sacerdotibus (Valachis) amplec
tuntur eum libellum tanquam sacrosanctum, multi autem prorsus contem
nu"nt ". 

, De altfel, felul cum se manifestase până la acea dată mişcarea de 
purificare a credinţei prin sfărâmareâ altarelor şi a icoanelor, prin alunga
rea călugărilor,, prin batjocorirea postului, a sărbătorilor şi a cultului sfin
ţilor şi prin suprimarea rugăciunilor pentru cei morţi, nu era de natură 
să atragă pe Românii, a căror viaţă sufletească a fost şi este atât de strâns 
legată de toate aceste forme exterioare ale cultului creştin. 

Peste câţiva ani, după ce locul iniţiativelor personale de reformă, cu 
violenţele şi capriciile lor, le-a luat, în urma activităţii metodice şi ponde
rate a lui I. Honter şi în urma intervenţiei Universităţii săseşti, reforma 
sistematică, întemeiată" ·pe principii severe, care excludeau excesele anarqice · 
ale bunului plac, Saşii au făcut o nouă încercare de " purificare " a bise
ricei româneşti. De data aceasta ea a pornit din Braşov şi nu s'au mărginit 
la simpla tipărire a unei cărţi de doctrină. Cronica contempora.nă a ora
şului notează la anul 1559 : " die 12 Martii Johannes Benknerus, iudex 
Coronensis cum reliquis senatoribus reformavit. Valachorum ecclesiam et prae
cepta Catecheseos illis discenda proposuit "(5). Incercarea a fost făcută, ca 
şi la Sibiu, de autoritatea orăşenească, de sfatul cetăţii, care în concepţia 
nouă a reformei, se socotea " custos tabulae " având datoria " curam gerere 
ut doctrina verbi Oei in ecclesiis pure .,. propagetur et conservetur " cum 
declarase înainte cu 9 ani Universitatea săsească într'o adunare a ei (6). 
Notiţa citată a cronicei cu tot laconismul ei, cuprinde două lucruri •pre
cise : hotărîrea senatului orăşenesc de a reforma biserica românească şi 
hotărîrea de a impune învăţarea catechismului luteran. 

lnformaţiuni privitoare la felul cum îşi imaginau conducătorii saşi ai 
Braşovului reformarea bisericei româneşti nu avem, îl putem însă bllnui 
din hotărîrile sinodului pastorilor lor, ţinut la începutul lui Ianuarie 1557 
în Sibiu. Acest sinod, după ce stabileşte, în prealabil, normele credinţei, 
care trebue sll se întemeeze pe Scriptura Vechiului şi Noului Testament 
şi pe interpretarea bisericei primitive, fără adausurile târzii ale papismului, 
arată cum trebuiau săvârşite diferitele ceremonii bisericeşti şi în primul 
rând Botezul, Cina Domnului şi Spovedania. Toate aceste trei trebuesc 
administrate dim.ineaţa, în prezenţa întregului popor. lnainte de împărtă-

(5) Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt IV, p. 80. 
(6) G. D. TEUTSCH, Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A. B. in Sie

benburgen I, p. 9. 



şire, credincioşilor trebue să li se explice, în limba lor, însemnătatea tainei. 
Folosinţa odăjdiilor, a cădelniţei şi a altor podoabe nici nu strică nici nu 
foloseşte (per se neqtie prosunt neque obsunt). Acolo unde pot fi înlătu
rate fără sminteala poporului, să se elimine. O acţi�ne atât de importantă 
cum este împărtăşania nu poate totuş fi săvârşită fără " aliquo decore 
speciali ", de aceea preotul trebue să se îmbrace, în cursul săvârşirei ei 
în haină albă, semn al inocenţei şi sfinţeniei Mielului imaculat, Christos. 
Spovedania trebue menţinută, însă fără " greşelile papiste " a înşirării 
tuturor păcatelor şi a canonului. Icoanele trebuesc suprimate, afară de 
acelea care reprezintă scene din istoria sacră şi altele asemenea şi a căror 
caracter educativ este evident. Trebuesc menţinute logodna, cununia şi 
binecuvântarea lehuzelor, fiindcă îşi au temeiul în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Asemenea trebuesc menţinute procesiunile şi rugăciunile publice în care 
se cere ajutorul lui Dumnezeu sau i se aduc mulţumiri pentru binefacerile 
trimise poporului. Numărul sărbătorilor trebue stabilit fiindcă multe din 
acelea existente atunci nu au nici o bază istorică nici temelie în Cuvântul 
lui Dumnezeu (7). 

Tinând seama de normele acestea, care fuseseră stabilite recent pentru 
biserica săsească însăş, ce reformă putea introduce Sfatul orăşenesc braşo
vean în biserica românească? Să fi cerut scoaterea din biserici a icoanelor 
fără caracter istoric sau biblic, deci icoanele sfinţilor, e greu de presupus, 
fiindcă şi aceştia reprezintă figuri "istorice". Odăjdiile nu le-a eliminat 
sinodul nici din bisericile s:'lseşti decât acolo unde ele fuseserâ diminate1 

mai înainte, de iniţiat:va privau ca "invenţii papiste". Cununia, logodna, 
botezul, procesiunile, spovedania, împărtăşania, au fost, cum am văzut, 
menţinute. Maslul nu e amintit între Taine, dar din momentul ce şi 

reforma admitea rugăciunile de cerere sau milcuiturlJ, cum le numeşte cate
chismul tipărit în curând de Saşii însişi, nu mai putea fi vorba de elimi
narea lui .. Asemenea nu e amintită .între taine preoţia, însă preoţi, pastori 
aveau şi reformaţii iar Catechismul lui Luther vorbeşte însuş de " die heru
f enen Diener Christi ", care săvârşesc toate slujbele, apoi, cum am văzut 
mai sus, şi Formula ref ormationis a lui Honter şi publicaţia oficială Ref or
matio ecclesiarum saxonicarum in Transylvania din 1547 avea capitole spe
ciale De vocatione ministrorum şi De officiis ministrorum. Este devărat ci 
reformaţii saşi eliminează din liturghia lor tot ce era în legături cu carac
terul de sacn'ficiu al Cinei Domnului, pe care nu-l admiteau, şi invocările 
sfinţilor, însl pentru această reformare a liturghiei bisericei româneşti lip
seau drţile, precum lipseau şi pentru săvârşirea în limba română a tuturor 

(7) G. D. TEUTSCH, op. cit. I, p. 3-7. 
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ceremoniilor liturghice şi neliturghice (8). Prin urmare, întreaga operă de 
reformare hotărîtă de Ioan Ben.kner cu senatorii lui se putea referi numai 
la predică, adică la explicarea în limba română a părţilor din Scriptură 
care se citeau în biserică, căci nu trebue să uităm că reforma eşise din 
faza violentă, inaugurată de fostul paroh Jekel, intrând, în urma acţiunei 
lui Honter, în faza înoirilor lente, fără convulsiuni şi fără provocări pro
ducătoare de primejdioase nemulţumiri populare. 

Ceeace i se părea însă Sfatului orăşenesc mai necesar şi mai impor
tant, era învăţarea Catechismului, căci el cuprindea esenţa doctrinară a 
reformei. De aceea le-a impus Românilor" praecepta Catecheseos discenda ", 
cum spune cronica contemporană. Catechismul, pe care l-a avut în vedere 
Sfatul Braşovului a fost cel tipărit în 1544 la Sibiu, nu catechismul pe 
care avea să-l tipărească în curând Sfatul însuş, şi care la data de 12 
Martie când a fost adusă hotărîrea încă nu apăruse. Necunoscând pagina 
de titlu a cărţii, care să ne dea indicaţia anului tipăririi, acesta poate fi 
stabilit numai cu aproximaţie din amintirea în Prolog a vlădicului Sava şi 
a mitropolitului Efrem. Ori, mitropolitul Efrem este pomenit întâia oară 
în 1560, între Simeon, a cărui ultimă pomenire e din 1558 şi intre Daniel, 
pomenit mai intâiu în 1566 (9). Episcopul Sava este urmaşul lui Cristofor 
în Episcopia Geoagiului de Sus. Christofor a fost numit de regina Isabela 
în 1557. Lui i-a urmat Sava. Anul numirii lui nu-l cunoaştem ; ştim însă 
din a doua a lui numire, din 1562, în fruntea aceleeaş episcopii, că întâia 
numire i-a fost făcută de regina Isabela. Isabela însă a murit la 17 Sep

tembrie 1559. Sava a fost deci numit înainte de această dată. Cât timp 
a rămas în Scaun, nu ştim ; ştim însă că la intervenţia lui Melchior Ba
lassa, Ioan Sigismund l-a înlocuit cu Gheorghe de Ocna (Wizaknay), reve
nind, în Aprilie 1562 după înlăturarea acestuia (10). Prin urmare, cert e 
numai că Sava şi-a început activitatea înainte de 17 Septembrie 1559, 
data morţei reginei Isabela care-l numise. Anul înlocuirii lui cu Gheorghe 
de Ocna nu-l cunoaştem. Cert este apoi cit la data apariţiei Catechismului, 
regina Isabela nu mai era în viaţă, tronul fiind ocupat de fiul e1 Ioan 
Sigismund. Aceasta apare limpede din Prologul cărţii care vorbeşte de ·Mă
ria sa Craiul. Dacă ar fi fost în vieaţă mama acestuia, Prologul ar fi amin
tit pe Măria sa Crtleasa, cum face, Prologul Octoichului tipărit la Braşov 
în 1557 (11 ). Catechismul a apărut deci numai după 17 Septembrie 1559. 

(8) Benkner insuş tipărise înainte cu doi ani Octoich-ul cel mic în slavoneşte 
" din dragoste pentru dumnezeeştile şi sfintele biserici " Bibliografia româneascd 
t1 eche IV, pp. 3-6. 

(9) N. loRGA, Istoria bisericei românefti II, ed. 2 Bucureşti 1932, p. 320. 

(10) HURMUZACHI-IORGA, Documente XV, 1, p. 578. 
(11) Bibliografia româneascd t1eche IV, p. 4. 



Ori, hotărîrea Sfatului de a impune Românilor învăţarea " preceptelor " 
lui a fost luată, la 12 Martie 1559. Nu putem nici presupune că acest 
Catechism ar fi fost sub tipar la 12 Martie când s'a adus hotărîrea citată, 
fiindcă în cazul acesta el, sigur, ar fi apărut în câteva săptămâni nu după 
câteva luni. Octoichul slavonesc din 1557 a fost tipărit, deşi este incompa
rabil mai voluminos, între 12 Iunie 1556 şi 14 Ianuarie 1557 deci în 
şeapte luni, iar Psaltirea româneasc ă din 1570, care e şi ea cu mult mai 
voluminoasă, s'a tipări t între 6 Februarie şi 27 Maiu. 
. Acest, al doilea Catechism, din care Andrei Bârseanul a descoperit 
câteva fragmente în Ieudul Maramureşului, este identic cu lntrebarea creş
tineasca aflată într'o copie din· anul 1607 între hârtiile popei Grigorie din 
Măhaci (jud. Alba) şi publicată de Hajdău în Cuvinte din blltrâni (II 
p. 99-107) şi cu Catechismul, copiat mai târziu cu câteva decenii şi publi
cat de Al. Rosetti sub titlul Catechismul Marţian în revista Grai # suflet 
(I, p. 251-61). 

Noua tipăritură se deosebeşte de Catechismul tipărit la Sibiu în 1544 
mai întâiu prin forma lui, care este dialogata şi se deosebeşte şi prin con
ţinutul, care cuprinde unele eliminări dar şi unele adăogiri. Astfel Cate
chismul lui Luther dă cele Zece Porunci însoţite de scurte comentarii, Ca
techismul cel nou le dă fără comentarii ; asemenea dă comentarii la Tatai 
Nostru, care din acesta din urmă lipsesc. Catechismul sibian din 1544 dă 
Crezul apostolilor, Catechismul braşovean dă forma niceo-constantinopolitaniJ 
a lui, obişnuită în biserica onodoxă. Cu totul nouă e în Catechismul dela 
Braşov partea privitoare la milcuitură (rugăciuni pentru chemarea lui 
Dumnezeu în ajutor) şi datul de har (rugăciuni de mulţumire, gratiarum 
actio (12). Pentru compilarea lui a fost probabil folosit, cum a arătat N. 
Sulică, Catechismul unguresc al lui Andrei Batizi. 

Ca să înlăture orice bănuiaiă din mintea cititorilor români, autorii 
Prologului cărţii le dau informaţii naivă că opera pe care le-o oferă este 
scoasă de către sfinţii Părinţi Vasile, Grigorie, Ioan Zlataust, Atanasie şi 
Chirii Filosoful "pre limba sârbească " din Evangheliile scrise greceşte 
de Apostoli şi acum dânşii o dau în româneşte ca să înţeleagă toţi" oame
nii cine-s Români creştini ". Li se spune apoi cititorilor că lucrul pe care-l 
închină Mitropolitului Ţării Româneşti, Efrem, s'a făcut cu ştirea Craiului 
şi a episcopului Sava. Şi acest catechism ca şi cel sibian din 1544 este 
lipsit cu totul de orice caracter ofensiv, învăţăturile creştine, în felul cum 
le înţelegeau aderenţii reformei, fiind expuse în cea mai simplă formă. 

Urmările şi ale acestui nou catechism în mijlocul Românilor au fost, 

(12) O comparaţie a celor două texte o dă Al. Rosetti, în studiul citat din 
Romania (XLVIII) p. 329 cfr. şi N. SuucA, Catechismele româneşti din 15-H şi 
1559 p. 27 squ. şi D. R. MAZILU, Diaconul Coresi. Ploieşti 1933 pp. 17 squ. 
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sigur, ca şi ale celuilalt, dela Sibiu, cu totul neînsemnate, deşi Honter 
însuş se gândea la posibilitatea unei convertiri a Rqmânilor prevăzând în 
Formula reformationis a sa că Românii cari trec la reforma nu trebuesc 
botezaţi din nou, fiind botezul ortodox valabil. De altfel o însemnare 
contemporană notând hotărîrea lui I. Benkner de a impune Românilor 
braşoveni învăţarea Catechismului adaogă : es half aber wenid (13). Legă-

. turile acestora cu Românii de dincoace de munţi erau prea strânse şi prea 
puternice - Pătraşcu Vodă al Munteniei asistase la sfârşitul lui August 
1556 la slujbă în biserica de aci, căruia îi face bogate daruri, încât pomel
nicile îl amintesc, alături de Doamna Voica şi Domniţa Maria, între cti
torii ei, între care e pomenit şi Alexandru Lăpuşneanu al Moldovei -
pentruca ortodoxia lor să poată fi clătinată de o mică broşură. De aceea 
Saşii convinşi de zădărnicia unor astfel de încerdri, au renunţat la opera 
de convertire a Românilor iar tipografia românească, pe care o întemeia
seră la Braşov cu ajutorul diaconului pribeag Coresi, au pus-o la dispoziţia 
oricui putea plăti, ea devenind o simplă afacere comercială, tipărind cărţi 
româneşti şi cărţi slavoneşti de cel mai pur ortodoxism dar şi cărţi de 
violentă propagandă calvinistă. 

(13) Quellen ::ur Geschichte der Stadt Kronstadt IV, p. 100. Ca un curiosum 
amintim, că din primii aderenţi ai reformei făcea parte şi marele ambiţios cu. 
viaţa, care prezenta atâtea aspecte de aventură1 românul Stefan :\Iailat. Gyulai 
Torda Zsigmond îl informa la 25 Decembrie 1545 pe Melanchton, că l\Iailat chiar 
şi în închisoarea din Constantinopole, din care n'a mai ieşit niciodată "audit 
quotidie bonas evangelicas conciones " şi îşi îndeamnă, de acolo, prin scrisori, pe 
soţia "christianissimă ", să îngădue "reformari ecclesias in ma iurisdictione ", care 
era·Ţara Oltului, cu satele lui de boieri români ortodoxi. Tortenelmi Tar di11 1885 
p. 526-27. 
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III. CALVINISMUL ŞI BISERICA ROMÂNEASCĂ PÂNĂ LA 
MOARTEA LUI GA VRILĂ BETHLEN (1629) 

ln curând opera reformării bisericei · româneşti a luat-o în mână 
stăpânirea însăş cu mijloacele şi cu autoritatea care lipseau iniţiativei par
ticulare. Această stăpânire era însă maghiară iar Maghiarii trecuseră cum 
am văzut, la reforma lui Calvin cu tot, unitarismul de ultima od al prin
cipelui Ioan Sigismund. De aceea şi credinţa la care s'a încercat întoar
cerea Românilor a fost, până târziu căt�e sfârşitul veacului al 17-lea, 
calvinismul, numit, dela început, religiune maghiad (magyar vallas), spre 
deosebire de luteranismul, care a rămas religiunea Saşilor. Calvinismul era 
însa mai rece, mai rigid şi deci mai puţin flexibil, ca şi firea întemeieto
rului lui, decât luteranismul, ceeace, pe lângă temperamentul mai puţin 
ponderat al rasei maghiare, explică şi caracterul cu mult mai agresiv al 
acţiunii lui de cucerire. Chiar şi · întâia carte cu care calvinii încercased 
să-şi propage credinţa între Români, se deosebia, esenţial, prin stilul şi 
cuprinsul ei, de încercările similare ale Saşilor luterani. Aceasta a fost 
Tâlcul Evangheliilor şi anexa lui, Molitevnicul, tipărit în 1564 tot în tipo
grafia braşoveană condusli de diaconul Coresi. Editorul şi, cum bănuise . 
unii, poate chiar compilatorul ei a fost Forro Miklos de Hoporton1 un 
conspirator alături de M. Balassa împotriva principelui, care, Forro, avea 
între rudele apropiate nu numai oameni cu înalte situaţii în ierarhia cato

lică ci şi talente de scriitori cu reputaţie (1). Noua tipăritură dă pericopele 
Evangheliilor, ce 'se citesc Duminicile în biserică, după textul EfJanghelia-' 
rului tipărit cu cheltuiala lui I. Benkner în 1561-62, adăogând după fiecare 
pericopă tâlcul sau învl1ţătura. Aceste tâlcuri cuprind nu numai principiile 
dogmatice calvineşti, ci. cuprind, în multe locuri, atacuri directe şi necru
ţătoare împotriva dogmelor, a practicelor religioase, a ierarchiei bisericei 
ortodoxe şi, ceeace dovedeşte o bună cunoaştere a vieţii satelor româneşti, 
şi împotriva atâtora din obiceiurile şi superstiţiile Românilor. 

Astfel se spune că faptele bune nu ne pot mântui, împărăţia Ceruri
lor ne fiind o dsplată a lor, CI ci darul şi cinstea lui Dumnezeu" - soia 

faks iustificat, a lui Calvin ! -, că omul nu poate ţine legea şi poruncile, 
căci el CI de sine nu poate alta numai poate greşi ", că CI nici apostolii nici 
popii . nu pot ierta păcatele " fiindcă Christos a spus " cine va crede şi 
înţelege Evanghelia şi �a fi botezat isaăşit va fi ". CI Vezi, continuă expli
caţia, că atunci iartli apostolii şi popii păcatele oamenilor când spun Cu-

(1) A. VERESS, Ertlely es Magyarorudgi regi ol,fk konyvek u fl)'tnnUltTHmyok, 
Cluj 1910, pp. 11-12 şi Bibliografia rom4n4-ungar4 I, Bucureşti 1931, p. 25. 
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vântul lui Dumnezeu ... Că Cuvântul lui Dumnezeu este cheia îrnpădţiei 
Cerului ... Cine crede propovăduitorului deslegat şi iertat şi spăşit va fi, 
cine nu crede fi-va şi în Ceriu legat, neiertat şi asândit ". De aceea " care 
popă nu spune Evanghelia nu poate ierta nimănuia păcatele. ci au ascuns 
cheia împădţiei şi amar aceluia ". Credinţa adevărad trebue căutată numai 
în Scriptu'ră căci " nu vine legea nici din Ierusalim, nici dela Roma, nici 
din Ţara Grecească, nece Nemţească, nice Românească, nice dela Leşe
ască, nice dela Moschicţască, ci e lăsată şi tocmită dela Isus Christos ". 
Greşesc, deci, aceea cari spun că nu vor părăsi până la moarte credinţa 
moştenită dela " părinţii noştri şi moşii şi strămoşii ", căci nu moştenirea 
intereseazll, ci ceace spune

(. Scriptura. Sfinţilor nu trebue să ne rugllm, 
pentrucă ei nu aud rugllciunea noastră: "derept aceea - spune Tâlcul 
Evangheliei dela sllrblltoarea Inălţllrii - fraţii mei să nu ne rugllm sfinţilor 
morţi ci numai aceluia cine-l cheamă Isus Christos ". N'are credinţă ade
�ărată cine se roagă " lui Sfântu Pătru şi lui Sfânt Paul sau Sfântului 
Niculae sau Sfintei Mariei " căci nimeni, nici în cer nici pe pământ, nu 
este " îmblătorul drept noi şi rugătorul " ci numai Isus Christos. 
. Precum nu ne pot ajuta noull morţii la fel nu le putem ajuta nici 
noi lor. " Minciună· e şi aceea carei zic că pot folosi după moarte sufle
telor, că nu se schimbll locul după această viaţll ci iaste scornită pentru 
lllcomia cărtularilor ". 

Sunt atacaţi apoi patriarchii, vlădicii, egumenii, călugării şi popii cari 
nu propovăduesc Cuventul adevărat al lui Dumnezeu " ci mai tare ţin toc
mealele oamenilor decât a lui Christos ", apoi vlădicii amestecaţi în trebile 
lumeşti, fiindcă " episcopii şi vlădicii Christos n'a lăsat să domnească în 
chipul altor domni "(2). 

Deodată cu această carte de predici, Forro Miklăuş a dat Românilor 
şi o carte de slujbll, un 1l1olite,mic, care nu e decât traducerea românească, 
cu mici adaptări, a Agendei calvineşti a lui Gaspar Heltai, tipărită în pri
ma ediţie la Cluj în 1551 iar în ediţia a doua la 1559. Tipăritura care 
trebuia să înlocuiască nu numai Molitevnicul ci şi Liturghierul ortodox, 
dă ceremoniile " purificate '' ale botezului, cununiei, Cuminicăturei '?i a 
înmormântării apoi " tipicul " liturghiei, al utreniei şi vecerniei şi câteva 
"cântece din Psalmi şi din Evanghelie". In "Polojenie" (prefaţă) popii 

(2) Pentru citate am folosit exemplarul fotocopiat din biblioteca Academiei 
Române, Cărţi vechi Nr. 13. Citate bogate găsesc cititorii în N. IORGA, Istoria 
literaturii românefti I, ed. 2-a Bucureşti 1925 pp. 186 squ. Tâlcul Evangheliei din 
Duminica a zecea după Anul Nou (Luca 13, 117) e reprodus în BIANu-Hooos, 
Bibliografia româneascd veche I pp. 522 squ. şi C1PARIU, Crestomaţia sau Analecte 
literare, Blaj 1858, p. 12-22, iar un fragment din Tâlcul Evangheliei, din Duminica 
a treia după Rusalii tot aci p. 17-18. 



sunt îndemnaţi să slujească româneşte ca să înţeleagă în,şişi şi să înţeleagă 
şi oamenii ce ascultă, fiindcă, " şi Dumnezeu aşa au fost lăsat şi prooro
cilor şi apostolilor să grăiască în limba cum înţeleg şi vorbesc oamenii ". 
Popa când " nu înţelege au el au oamenii " grăie,şte în vânt şi face păcat, 
luând numele lui Dumnezeu în deşert. De aceea autorul prefeţei li se 
adresează ameninţător: "nu .boscorodiţi că vă bate (pe) voi Dumnezeu". 
Li se arată apoi că cc cinul şi tipicul " botezului a fost luat dela Ioan 
Botezătorul, dela Christos şi dela Apostoli, care n'au avut cc mirul şi apa 
sfinţită, lumânare şi alte adăusături ". Asemenea dela cc meşterul şi dască
lul cel m11re " Christos a luat şi " cinul şi tipicul " liturghiei, căci " letur
ghia n'a tocmit Christos să fie slujba a morţilor", fiindcă "după moarte 
morţilor nu putem folosi nimica ". Ceremonia înmormântării a fost întoc
mită numai ca să ştim " cum cu cinste să-l îngropăm pe cel dus de 
lume ", deci fără rugăciunile şi ritualul atât de impresionant al înmor
mântărilor din biserica ortodoxâ. Vecernia şi slujba de dimineaţă au rămas 
neschimbate, ne asigură Polojenia (3). 

Astfel se prezintă primele tipărituri calvineşti de o îndrăsneală răs
boinică, prevestind furtuna care se apropia ameninţătoare. Şi furtuna a 
venit repede. 

Dieta ţinută la Sibiu din 30 Noembrie - 13 Decembrie 1566 hotărăşte 
deplina libertate a propăvăduirii Evangheliei şi extirparea " idolatriei (bal
vanyozas) cu deosebire dintre Români, a căror preoţi, orbi fiind, au fost 
conducătorii spre pierzanie ai orbilor. De aceea, spune dieta, Măria Sa 
porunceşte ca toţi cari nu vreau să primească adevărul, să discute din 
Biblie cu episcopul-superintendent Gheorghe şi cine va refuza şi după 
aceasU " dispută " să se convertească la cunoaşterea adevărului, episcop, 
preot sau călugăr, să fie scoşi din ţară şi toţi să asculte numai de episco
pul superintendent Gheorghe şi de preoţii numiţi de dânsul (4). 

Este întâia amintire a existenţei episcopiei calvine pentru Români şi 
a titularului ei, a cărui jurisdicţie cuprindea, sigur, întreg teritoriul supus 
stlpânirii tânărului principe Ioan Sigismund .. Data numirii lui nu o cuno
aştem. Din scrisoarea trimis! însă la H Ianuarie 1568 Sfatului orăşenesc· 
al Bistriţei în care numeşte p.e propovăduitorul român ce funcţionează de 
trei ani, în Braşov, elev al sllu, s'ar părea că la această dată, 1565, era 
deja în slujbă (5). 

(3) Din Molitevnic ni s'a păstrat numai un fragment, care a fost publicat de 
Nerva Hodoş în Prinos lui D. A. Sturd:ta, Bucureşti 1903, pp. 249.-276. Pentru 
dependenţa lui de Agenda lui Heltai vezi E. DAIANU, Un Molitevnic calvinesc 
Pentru Romdni în revista RdvQfUl (Cluj) VI (1908) pp. 168-181. 

(4) Monumenta comitialia Regni Transylvaniae II, 326-27. 
(5) HURMUZACH1-IORGA, Documente XV, 1, p. 627. 



Hotărîrea dietei obligă, cum rezultă din textul reprodus mai sus, nu 
numai pe preoţii şi clllugării români să primeascll învâţăturile predicate 
de Gheorghe ci şi pe Vlădica românesc. Acest vlădică era Sava al Geo
agiului de Sus readus în fruntea episcopiei la 10 Aprilie 1562 după înlă
turarea lui Gheorghe de Ocna (Wizaknay) protejatul lui Melchior Balassa, 
care, trecând de partea lui Ferdinand, căzuse în disgraţia princepelui. 
Sava refuzând să asculte de poruncile superintendentului a fost silit să pă
răsească ţara, iar reşedinţa sa din Lancdm, între Sebeş Alba_ şi Alba 
Iulia, pe care, împreună cu mân:lstirea de aci, o ridicase cu ajutorul pri
begilor munteni Ioan Medereţ, Radu Stolnicul, jupâneasa Stănilă, cluce
reasa Stanca şi Mihăilă Vistierul (6) a fost dată la 2 Iulie 1569 noului 
episcop calvin român, Paul Tordasi (7). Astfel încetează .şi această episcopie 
românească ortodoxă, după ce înainte cu un deceniu şi jumătate încetase 
episcopia Vadului, ctitorie a lui Stefan Vodă cel Mare al Moldovei. 

Nu numai Vlădica Sava se dovedise refractar faţă de noua căpetenie 
bisericească, ci şi călugării şi. preoţii înşişi, refuzând să participe la sino
adele convocate de dânsa, să-i dea contribuţiile obişnuite şi batjocorind-o 
'' turpibus et ignominiosis verbis " spre scandalul public. Plângându-i-se 
principelui, acesta trimite · la 2 Octombrie 1567 din Alba Iulia tuturor 
." pâstorilor bisericilor româneşti " ordinul aspru, în care amintindu-le 
hotărîrea din anul trecut a dietei de-a izgoni din ţară chiar şi pe pteoţii 
catolici, şi pe toţi, care ţin legea "papistă ", le porunceşte să participe la 
sinoadele convocate de Gheorghe de Sângeorz - acesta era numele întreg 
al " superintendentului " - şi să-i dea cenzul legiuit. Altfel, încheie ordi
nul, va dispune tuturor funcţionarilor publici, precum şi voevozi/or şi 
chinejilor, să-i silească cu toate mijloacele (per omrua opportuna remedia) 
la supunere (8). 

Peste câteva zile, la 11 Noembrie 1567, Ioan Sigismund se adresa 
direct autorităţilor publice, comiţilor şi vice-comiţilor, pretorilor, castela
nilor, primarilor oraşelor şi tuturor cari deţin un oficiu public, comuni
cându-le şi lor plângerile superintendentului românesc contra preoţilor 
îndrăsneţi şi neascultători, cari nu vor să se întoarcă la adevărul Evanghe
liei şi nu propovăduesc Cuvântul lui Dumnezeu curat, în limba românească 
ci slujesc sârbeşte, poruncindu-le să-i aducă sub orice pedeapsă (minden 
biintetes alatt) la ascultare şi supunere faţă de Gheorghe şi oamenii săi (9). 

(6) VERESS, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei fi Tării Româ-
nefti II, p. 316. 

(7) Magyar protestam egy-hdztiirtenelmi adattdr VIII (1910) p. 157. 
(8) HURMUZACHI-loRGA, op. cit., p. 625. 
(9) Ibidem, p. 626; cfr. şi Erdely Muzeum din 1937 p. 124-25, care publică 

un ordin cu acela� cuprins trimis Sfatului Bistriţei la 2 Octombr e 1567. 
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Intervenţia aceasta personaU a principelui pare a nu fi impresionat 
prea mult şi ea nu a înfrânt rezistenţa preoţilor. De aceea dieta ţinută în 
anul următor între 6-13 Iunie la _Turda, se plânge şi ea că sunt mulţi, 
cari nu se supun episcopului numit de Măria Sa şi nu-i îngădue să-şi 
îndeplinească slujba, ci ascultă de popii vechi şi de rătăcirile lor. Dieta 
cere apoi luarea măsurilor contra acestor îndrăsneţi ca astfel, potrivit ho
�ărîrilor anterioare, răspândirea adevărului evanghelic să se poată face cu 
por. (10) 

Cum s'a văzut şi din ordinul dela 2 Octombrie 1567 către preoţii 
români, episcopul Gheorghe, a cărei reşedinţă pare a fi fost Teiuşul, a 
început a ţine sinoade pentru a lămuri preoţii asupra " adevărului curat " 
şi a le da prilejul acelor dispute de care vorbeşte dieta din Sibiu din 1566. 
lntr'o scrisoare din 14 Ianuarie 1568 adresată Sfatului oraşului Bistriţa, 
îi mulţumeşte că a trimis preoţii· din părţile acelea la Sinod, Ocând, prin 
aceasta un lucru necesar şi plăcut lui Dumnezeu. Sinodul îşi terminase 
lucrările când au sosit ei, însă a discutat cu dânşii din Scripturi şi i-a 
convins. Rezultatul discuţiilor, cuprins în şease puncte, îl duc cu dânşii 
în scris româneşte. Lucrul de căpetenie este ca slujbele să le facă în 
limba românească ca să înţeleagă credincioşii, căci aşa porunceşte şi Măria 
Sa principele. La fel fac şi braşovenii care ţin de trei a_ni un predicator 
"creştin ", elev de al său. Pe cei care nu se vor supune să-i înUture din 
fruntea parohiilor, cum a hotărît "ţara " (dieta). ln închieierea scrisorii 
episcopul roagl Sfatul să trimită Ia dânsul şi pe protopopul, şi-l anunţă 
că �colo, în părţile Teiuşului, sunt mulţi " preoţi români creştini " adică 
de aceia cari au primit noile învăţături (11 ). 

Facerea slujbei numai în româneşte cum poruncea principele Ioan 
Sigismund şi episcopul numit de dânsul, însemna completa reformare a 
bisericei româneşti, reducând slujba numai la citirea şi explicarea Evanghe
liei şi Apostolului, la botez, împărtăşanie şi cununie, administrate însă 
după ritualul cuprins în Molitevnicul din 1564 tipărit cu cheltuiala refor
matului Forro Miclăuş, căci singurele cărţi româneşti tipărite până la 
această dată erau, în afat ă de cele două catechisme şi de Moliteonicul 
amintit, Evanghelia din 1561, Luaul apostolesc (Praxiul) din 1563 şi Tâlcul 
Evangheliilor, cu predicile lui atât de agresiv antiortodoxe (12). De acest 

(10) Monumenta comitialia &gni Tramilvaniae, II, p. 341. · 
(11) HURMUZACHI-loRGA, op, cit. XV, i p. 627-28. 
(12) Este deci fundamental greşiti afirmaţia atât de stiruitor repetată de tine

rii istorici maghiari că principii ardeleni n'au urmărit calvinizarea bisericei româ
neşti ci numai romanizarea ei. Romanizarea nu putea însemna atunci decât calvi
nizare, această biserici neputându-se altfel romaniza decât părăsind complet între-
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lucru şi-a dat seama perfect de bine principele şi de aceea impune atât 
de ameninţător facerea tuturor slujbelor numai în româneşte. 

Gheorghe de Sângeorz a murit la sfârşitul anului 1568 sau în primele 
zile ale anului următor, căci la 8 Februarie 1569 Ioan Sigismund comu
nică, din Mediaş, autorităţilor numirea unui nou superintendent general al 

bisericilor rotnânelti, Paul Tordasi poruncindu-le d-l ajute în opera lui de 
răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu, şi de reformare a sacramentelor 
şi a tuturor ceremoniilor conform învăţăturilor lui Christos (Ad docendum 
verbum Dei et reformanda sacramenta et ceremonia'!! iuxta institutionem 
Christi) (13). Reşedinţa noului episcop a fost, la început, în Lancram, unde, 
cum s'a văzut, principele, i-a dăruit în 2 Iulie 1569 casa fostului Vlădică 
Sava. De aci scrie în 9 Decembrie 1570 bistriţenilor, invitându-i, din ordi
nul principelui, să trimită preoţii la sinodul ce-l convocase pe ziua de 1 
Ianuarie 1571 (14). Deşi privitor la această casă avea o a doua diplomă 
de donaţie din 4 Noembrie 1570, a fost, totuş, nevoit din cauza continue
lor neplăceri pe care i le făceau Saşii din Sebeşul învecinat, a o vinde 
acestora în vara anului 1574 pentru suma de 49 floreni şi a se muta în 
alt loc (15). 

Ca venit episcopesc, dieta ţinută la Târgul Mureş între 6-14 Ianuarie 
1571 fixează pentru noul episcop un floren pe an dela fiecare preot, după 
ce dieta ţinută în anul precedent la Turda hotărîse ca fiecare credincios 
român care a primit credinţa adevărată să dea preotului câte o claie de 
grâu pe an (16). 

Incă în primul an al păstorirei sale (1569), superintendentul Paul 
Tordasi a chemat la sinod, în Aiud, pe ziua de 16 Octombrie, din ordinul 
lui Ioan Sigismund, pe toţi preoţii români pentru a reforma " slujba Le
turghiei " şi pentru alte " statuta et ordinationes " ale biserici româneşti. 
Hotărîrile sinodului ne sunt cunoscute din confirmarea· principelui care a 
urmat la 30 Noembrie 1569. Ele ne desvăluesc mijloacele cu care se credea 
atunci că poate fi smuls un popor întreg din aŞ.ezarea sufletească în care 
trăise un mileniu. Sinodul stabileşte, în locul întâiu, principiul general ca 
tot ce are temeiu în Scriptură să fie păstrat, tot ce este însă adaos şi 
invenţie omenească să fie eliminat. Evident, adaosuri şi invenţii omeneşti 
sunt toate ceremoniile şi riturile care se întemeiază pe tradiţia Sf. Părinţi 

gui ei r,tual ortodox b.zantin şi reducând numărul tainelor la doud, singurele pe 
care le putea administra româneşte dintr'o carte calvinească şi aceasta. 

(13) HURMUZACHI-loRGA, op. cit. XV, 1, p. 635. 
(14) Ibidem, p. 645-46. 
(15) A. BuNEA, Ierarhia Românilor din Ardeal fi Ungaria. Blaj 1904, p. 304-

205. 
(16) Monumenta comitialia Regni Transifoaniae, II, 265 şi 379. 
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ai bisericii şi pe hotărîrile vechilor soboare. Ca o primă consecinţă a ace
stui p1 incipiu, este hotărîrea de a se suprima •slujbele şi rugăciunile pentru 
morţi precum şi chemarea într'ajutor" a sfinţilor morţi". Singurele lucruri 
care trebuesc învăţate şi explicate sunt Crezul şi Tattll Nostru. Slujba 
Liturghiej red�să la ceeace se găse�te în Scriptură, adică la citi1ea şi inter
pretarea Evangheliei şi a scrierilor Apostolilor, trebue făcută în limba 
română. Credincio�ii care nu vor asculta în biserici, Cuvântul lui Dumne
zeu propovăduit de preoţii adevăraţi adică de preoţii de legea nouă, să 
nu fie împărtăşiţi în ceasul morţii. Preoţii care continuă a dispreţui hotă
rîrile dietelor şi poruncile principelui şi slujesc " sârbe5te " să fie pedep
siţi cu asprime iar picoţii văduvi, care se dovedesc ascultători şi evlavioşi 
să li se dea voie să se căsătorească a doua oară (17). 

Centrul, căruia Paul Tordasi pare a-i fi dat o atenţiune specială, a 
fost Braşovul. Aci propovăduia· încă din 1565 un predicator, elev al lui 
Gheorghe de S .. ngeorz, aci apăruseră cârţile atât de revoluţionare prin 
cuprinsul lor antiortodox, Tâlcul Evangheliilor şi Molite1micul, aci lucra de 
atâţia ani tipografia 1omânească condusă de neobositul diacon Coresi şi 
aci funcţiona o veche şi bună şcoală românească, de unde, sigur, ieşeau 
mulţi din preoţii satelor. ln 13 Ianuarie 1570 Tordasi se găsea în Braşov 
primind darurile Sfatului, şi tot aci îl găsim la 31 August şi la 1 Septem
brie al aceluiaş an (18). 

Cu prilejul unei astfel de vizite a poruncit diaconului Oprea să co
pieze, pentru folosul "ucenicilor care învaţ.ll d.ăscJlia ", Octoichul pe care 
biserica Scheilor îl avea mai de mult într'o traducere românească. Chel
tuiala copiilor destinate a fi trimise şi altor biserici, a dat-o cancelarul 
Mihail Csaki (19). 

Nici predicile predicatorului trimis de superintendentul Gheorghe, nici 
vizitele lui Pavel Tordasi nu au impresionat pe bra5ovenii strân�i în jurul 

· bisericii lor şi atât de legaţi prin cotidiane legături de Românii din cele 
două principate. Chiar în timpul acela unul din preoţii de aci întocmise . 
instrucţiile despre felul cum t1ebuesc primiţi aceia care voesc "să vie 
către a noastră credinţă " şi să se lepede de " legea latinească şi de a lui 
Mărtin Ereticul şi de toate ereziile lor " cu " carele hulesc pe Duhul 
Sfânt şi pe Precesta şi pre sfinţii lui Dumnezeu şi pre sfintele icoane ". 
Cel întors Ia " a noastră credinţă trebue să marrurisească credinţa "întru 

(17) Hotărîrile sinodului împreună cu aprobarea principelui în HuRMUZACHI
loRGA, op. cit. XV, p. 638-39. 

(18) HURMUZACHI-loRGA, Documente XI, pp. 806-807. 
(19) N. SuLICA, Cea mai veche şcoald româneascd în Omagiu lui Constantin 

Kiriţescu, Bucure�ti 1927. 
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sfânta Troiţă după voia lui Dumnezeu " şi să se închine " Precestei de 
Dumnezeu năsdltoare de. pururea fată Maria şi tuturor sfinţilor şi sfin
telor obraze ", şi să jure .că primeşte "posturile şi zilele de post Miercuri 
şi Vineri " (20). 

Pentru 1 Ianuarie 1570 Pavel Tordasi a convocat un nou sinod la 
Cluj. Şi acest sinod este convocat la ordinul principelui fiindcă preoţii nu 
vestesc cu adevărat pe Christos şi fiindcă sunt mulţi prooroci mincinoşi, 
şi, episcopul.adaogă, că aceştia sunt preoţii 'înşişi. Felul invitaţiei dovedeşte 
rezistenţa dârză încă a preoţimei româneşti faţă de încercările de înoire 
ale principelui. Episcopul atrage atenţia preoţilor, că aceia dintre dânşii 
care vor lipsi dela sinod vor fi pedepsiţi "în vitele lor", ca să fie pildă 
şi altora. Cei care vor participa vor trebui să aducă bani pentru a-şi cum
păra Psaltirea şi Liturghierul, prima costând un floren iar a doua numai 
32 dinari. Este vorba, evident, de Psaltirea tipărită de Diaconul Coresi la 
Braşov între 6 Februarie şi 27. Mai 1570 (21). Incercarea de a răspândi 
aceste cărţi într'un sinod convocat şi condus de un episcop numit ca să 
reformeze " sacramentele " şi " ceremoniile " bisericii româneşti, dovedeşte 
cât de puţin îşi dădea seama chiar acela care se angajase la această operă 
de mijloacele acţiunei sale. Liturghier:ul românesc de care vorbeşte scriso
area lui Tordasi nu poate fi decât acela tipărit de Coresi în 1570 ; ori 
acest Liturghier, cum ne asigură N. Sulică care poi;edă singurul ex�m.plar 
al lui, nu este decât traducerea liturghierulu i slavon tipărit de 1Wacarie în 
1508 la Târgovi!te, adică Lit'urghiarul folo!it în bisericile ortodoxe (22). Acest 
Liturghiar însă cuprinde invocări ale sfintilor Ion Botez:ltorul, Vasile! cel 
Mare, Gregorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Nicolae Arhiepiscopul dela 
Mira Liciei, ale sfinţilor măriţilor şi bine învingătorilor martiri şi ale tutu
ror sfinţilor, cuprinde rugăciuni pentru morţii care " au adormit întru 
nădejdea învierii şi vieţii de veci 11 

; în el " cina de taină " are caracter 
de jertfă, preotul invitând credincio5ii să stea cu sfială· la aducerea " sfintei 
jertfe' 1

1 şi rugându�se pentru cei cari aduc şi pentru ca1e se aduce " sfânta 
jertfă 11, şi cuprinde şi alte numeroase "adaosuri şi inven1ii omene5ti" 
cum le numise sinodul, ţinut la Aiud în 16 Octombrie 1569 precum cuprin
de şi Octoichul a cărui răspândire în copiile făcute de diaconul Oprea o 
impusese superintendentul Pavel cu prilejul visitei sale la Brac:ov._ 

Tot pe timpul acestui zelos " supel'intendeat general " al bisericiior 

(20) N. CARTOJAN, Istoria literaturii române vechi, I. Bucureşti 1940 p. 60. 
(21) V. MANGRA, C�c,tări literare fi I1torice, Bucureşti 1896 p. 5 ; şi de Litur

gierul tipărit în acela-; an de Coresi, tot acolo (N. SULICA, O nou4 pub/ica(ie ro
mânească din sec. XVI-iea; Liturghierul diaconului Coresi tipărit la Br(Jfov la 1570. 
Thgul-Mureş 1927. 

(22) N. SuLICA, op. cit. p. 14. 
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romineşti s'a tadus şi tiplrit, probabil la Oradea, între 1570-1573, cartea 
de CântlJri biseritqti a predicatorului calvin Szegedi Gergely, care nu nu
mai din cauza caracterului latin al literelor ci, mai ales, din cauza limbei 
traducerii a trebuit sl dmânl firă nici un răsunet în sufletele romineşti. 
Clei nu de versuri ca acestea puteau fi impresionaţi credincioşii· din acele 
vremuri ai bisericei româneşti : 

FerikaţZi dom domnezeu woy omen pagany 
Ferikat'zi pre iei totzy omen si szementze 
Ke pre noy sze ademeverasze mezerere luy 
Si ramane en vecziae dereptate luy (23). 

Paul Tordasi, despre a clrui activitate nu mai ştim nimic în afad de 
ce s'a arltat pânl aci, a murit, probabil, la începutul anului 1577, fiindcă 
dieta ţinută la Turda în 21-21 Aprilie al acestui an, dupăce constată că 
sunt multe sate româneşti care, luminate de Dumnezeu, au părAsit "cre
dinţa grecească " ascultând Cuvântul Domnului în limba proprie şi că 
superintendentul lor a decedat, le dă dreptul să-şi aleagă altul pentruca 
răspândirea credinţei adevărate sl nu sufere scădere ci să progreseze (24). 
Astfel a fost ales Mihail Tordaşi, a cărui singură amintire o avem în 
prefaţa Paliei tipărite în 1582 la Orăştie. Palia, care cuprinde primele 
două cărţi ale lui Moise, nu are, evident, nimic agresiv. Prefaţa însă, care 
nu e lipsită de duioşie, atrage atenţia cititorilor ci pe Dumnezeu trebue 
să-l cinstim " numai cu aceea cu care el a luat, nici adaugem nici sl luăm, 
că e urât înaintea lui alta numai ce au el tocmit ", ceeace, firi îndoiall, 
e o aluzie la " iscodirile omeneşti " atât de fără cruţare combătute de 
aderenţii reformei. Cheltuiala tiparului au purtat-o "domnul de steag şi 
vestit viteaz Gesti Freanţi " din Deva cu alţi " oameni buni " (25). 

Prea bogată nu a putut fi nici activitatea lui Michail Tordasi precum 
n'a putut fi bogată, dela 1571 înainte, nici activitatea antecesorului Pavel, 
fiindcă murind la 14 Martie Ioan Sigismund, care, născut şi crescut catolic, 
îmbrăţi�ase pe rând luteranismul, calvinismul şi, în urmă,. unitariasmul 
medicului sau Blandrata, tronul Ardealului a fost ocupat de catolicul Stefan 
Bathory. Noul principe se putea gândi la orice .numai la răspândirea între 
Români a reformei nu, deşi dieta ţinută la sfârşitul anului la Cluj hotă-

(23) Singurul fragment ce ni a'a piatrat din aceutl Caru tk c8nt4ri a foat 
tiplrit de Sztripszky Hiador şi Alexics Gyllrgy în Szegedi Gergely enelwkimyue a 
XVI 1:rdzadbeli romdn forditdiba11, Budapeat 1911 pp. 146 aqu. ' 

(24) Monumenta comitialia Reg,,i TramiltJtmiae III p. 118. 
(25) Bibliografia românea,cd·tJeclu I, p. 930 aqu. cfr. şi Iosif PoPOVICI, Palia 

tkla Ordftie, Bucureşti 1911. 1 



tăşte (art.#) ca situaţia creiată episcopului şi preoţilor români de legile 
votate sub principele răposat, să rămână neschimbate (26). Cu moartea 
lui Mihail Tordasi, întâmplată la o dată necunoscută, episcopia română-
calvină a încetat. 

Cu toate măsurile atât de necruţătoare luate de principele Ioan Sigis
mund şi de dieta ţării pentru purificarea, în sens reformat, a bisericei 
româneşti roadele acestei acţiuni nu au putut 6. strălucite deşi atât episco
pul cât şi dieta vorbeau de preoţi mulţi şi de sate numeroase care ar 6. 
părăsit " rătăcirile greceşti " acceptând noile dogme şi noile rituri. Nici 
preoţimea română, nici credincioşii români nu erau, în vremile acelea, 
frământaţi de subtilele probleme dogmatice, care au provocat nesfârşita 
serie de dispute între preoţii şi unii din fruntaşii mireni ai celorlalte bise
rici din Transilvania. Preoţii români ardeleni continuau a îndeplini un 
ritual moştenit şi cu adânci rădăcini seculare în conştiinţa 'ebştească fără 
scrutarea temeiurilor biblice, dogmatice sau filozofi.ce ale lui. Liturghia cu 
rugăciunile şi cântările ei, administrarea tainelor cu vechiul ceremonial 
atât de pitoresc şi atât de mişcător prin simbolurile lui, cultul icoanelor 
şi al sfinţilor, slujbele şi rugăciunile pentru răposaţi, făceau atunci, cum 
fac şi astăzi, parte din patrimoniul sufletesc al poporului nostru, care nu 
poate fi transformat cu porunci şi cu sancţiuni oricât de aspre ar fi ele. 
ln timp ce calvinii tipăreau Agenda lor (1564), între preoţii români 
circulau, în copii manuscrise, traduceri ale Molitevnicului ortodox cu pă
trunzătoarele lui rugăciuni, pline de' duioşie şi de misticul parfum al 
veacurilor îndepărtate (27). Nici Gheorghe de Sângeorz nici Pavel şi Mihail 
Tordasi nu au avut darul archieriei, ci erau superintendenţi însărcinaţi cu 
suprnvegherea şi îndrumarea operei de " purificare " a bisericei româneşti 
în spiritul reformei, întreaga lor putere întemeindu-se pe numirea de către 
şeful Statului ori, cum a fost, probabil, Mihail Tordasi pe lângă o astfel 
de numire şi pe alegerea unui număr de " pastori ". 

Cazuri ca acela al picotului Francisc Achim din Voevodeni care a luat 
parte la sinodul calvinesc ţinut în 1569 la Oradea (28) sau ca al lui Stefan 
Herce şi Moise Peştişel " propovăduitorii Evangheliei lui Christos ", cum 
îi numeşte prefaţa Paliei dela Orăştie, şi anume, întâiul în Caransebeş şi 
al doilea în Lugoj, cari ca şi superintendentul lor, erau simpli predicatori 

(26) Monumnrta comitialia Regm Transilvaniae II, p. 507. 
{27) A ac vedea ca pildă fragmentul de cel mai vechiu Molitcvnic românesc 

publicat de N. Drăgan în Dacoromania II, pp. 302-312. 
(28) Fr. Adolphus LAMPE, Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transyl

t1ania, Trajecti ad Rhenum 1728 p. 92 (aci numele satului e scris Vajdakaba. 
Cfr. şi R.(cz .KAROLY, A :zardndi egyhazmegye torthrete. Arad 1880 p. 26. 
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fără darul preoţiei, erau cu totul izolate, ele formând neînsemnate devieri 
dela marele fluviu al vieţii spirituale româneŞti (29). 

Dârzen.ia cu care Românii au rezistat c>ricărei tentative, ce urmărea 
desfacerea lor de legea românească a fost remarcată chiar de contempo
rani, temeinici cunoscători ai realităţilor ardelene. Iezuitul Possevino scria 
la 12 Septembrie 1583 din Cracovia Secretarului de Stat al Sf. Scaun, 
Galli, că Stefan Bathory i-a spus că " con tutto 'the in Transilvania sia 
stata si lungamente la religione catolica et poi le heresie ... non pure si sia 
convertito un Valacco "(30). 1n anul următor iezuitul Ferrante Capeci, 
rectorul colegiului din Cluj scria generalului ordinului său, Claudio Aqua
\.-Îva, " i. Valachi ne per alcum con to han potu.to esser giammai contaminati 
d'heresia "(31). La 7 Februarie 1584, un alt iezuit scria din Alba Iulia că 
au sosit aci doi trimişi ai nobililor români din. provincia Valahd a Lugo
jului şi Caransebeşului ca să ceară preoţi pentru românii din 60 de sate 
de acolo " qui non volunt liberos suos are haereticis baptisandos " (32). 

(29) Sinodul calvinesc clin Debreţin amintit de Paul Hunfalvy în Az oldhok 
tortbiete II, p. 333, care a adus hotărîrea de a se numi protopopi între români 
care să supravegheze ca întoarcerea la .reformă a preoţilor lor si se facă din con
vingere, nu propte, visum libertatis, nu poate fi din veacul al XVI-iea. ln acel 
timp preoţii convertiţi nu se bucurau de nici un privilegiu special. Intâiul care 
s'a gândit să remunereze pe preoţii români trecuţi la reformă a fost Sigismund 
Rakoczy, care în diploma din 12 Ianuarie ,1608, dată cu prilejul trecerii la calvi
nism a preotului din Voevodeni, Mihail, un urmaş al acelui Francisc Achim care 
a luat parte, cum s'a văzut, la sinodul calvinesc Jinut la Oradea în 1569, spunea 
că în viitor cei ce se vor converti la această credinţă se vor bucura de toate 
drepturile, privilegiile şi libertăţile preoţilor unguri (Cipariu, Arhi" pentru Filologie 
fi Istorie, pp. 609-610). Mai târziu, cum vom vedea, Gavrili Bethlen a inobilat 
pe toţi preoţii reformaţi şi pe descendenţii lor, extinzând apoi acest privilegiu şi 
asupra preoţilor români trecuţi la calvinism. Prin urmare numai dupi aceste două 
date putea aduce un sinod reformat o hotărîre ca aceea amintită de Hunfalvy 
(De altfel acesta spune în nota 404 că nu a vizut actele sinodului, ci informaţia 
i-a dat-o prin 1860 istoricul calvinismului maghiar R�vesz lmre cu prilejul unei 
călătorii ce o făcuse dânsul, Hunfalvy, la Debreţin. (Cfr. ]UHASZ ISTVAN, A rtfor
,nacio az Erdelyi românok klizătt, Cluj 1940, pp. 87-88). O astfel de hotărîre iden
tică cu aceea citată de Hunfalvy a adus sinodul calvinesc d.m Debreţm în 9 Iunie 
1630. Textul ei a fost publicat în Szâzadok din 1886 p. 60. Insemnarea din 1655, 
publicată de revista clujană R4"cqid, V (1907) p. 433, pe care o tipărise !IÎ I. Bo
roş în Unirea din Blaj (a 1900 Nr. 38) este foarte suspectă. Este într'adevăr greu 
de presupus ci parochul Grigorie Vlad să fi putut scrie în 1655 că biserica din 
Turda, din Coastă "lncd dela Daci rdmase Românilor", asemenea că abia în 1652 
principele să. fi luat averile dela biaerica românească ca să le dea celor trecuţi la 
calvinism în 1582, care sigur, erau toţi morţi la cea dată. Apoi savantele maghia-
rizări de nume prea seamină a veacul al 19-lea. 

(30) A. VBBBSS, Documenu, priwtoare la istoria Ardealului, MoldmJei fi Ţdrii 
Rom4nqti. II, p. 275-76. , 

(31) A. VEIU!88, Epistolae et acta Yesuitarum Tra,uyfoanitu II Budapeet 1913, 
p. 57. 

(32) Ibidem, p. 30. 



Urcarea pe tronul Ardealului a lui Stefan' Bathory nu a însemnat 
numai potolirea acţiunei calvinismului între Români, care, lipsit de spriji
nul oficial al princepelui şi al dietelor, a ajuna să se întemeieze numai pe 
zelul unor autorităţi locale, cum au fost banii Caransebeşului şi Lugojului, 
întemeietorii şi susţinătorii " şcoalei de dăscălie " din capitala Banatului 
sau 'ca Geszti Ferencz dela Deva, ci a însemnat începutul unei noi şi mai 
statornice organizări a ierarchiei bisericei ortodoxe. 

Cu diploma din 5 Octombrie 1571 noul principe. dă călugărului Efti
mie cunoscut prin învăţittura şi moralitatea sa, şi recomandat şi de unii 
consilieri, dreptul să predice în bisericile româneşti pr�tutindeni în ţinutul 
de sub stăpânirea Măriei Sale şi să săvârşească toate sJujbele religiuJ\ei 
lui ca să nu înceteze răspândirea adevitrului Evangheliei şi grija îndreptării 
moravurilor. Acti'!'�tatea sa va ·trebui însă să şi-o desfăşoare numai cu 
asentimentul domnilor locului (accedente consensu patronorum) (33). Acest 
Eftimie este, probabil, identic cu acela pe care-l găsim la 1553 în fruntea 
mânăstirii Neamţului din Moldova şi care a scris, la porunca lui Alexan
dru Lăpuşneanu, istoria Moldovei dintre anii 1541 până la 1553 (34). In 
vara anului 1566 când pretendentul la tronul acesteia, Sava Mâzgă, a 
năvălit în ţară străbătând până în împrejurimile Neamţului, egumenul 
Eftimie s'a alăturat la cetele năvălitorilor, iar după dezastrul suferit de 
aceştia, s'a refugiat în părţile Bistriţei, la un_ anume Lazăr, între satele 
Bâtgău şi Sângeorz, de unde-l reclama Lăpuşneanu cu scrisoarea din 17 
Iulie al aceluiaş an adresatâ bistriţenilor. Scrisoarea vorbeşte de scleratus 
monachus nom.ine Iephtim.ia pe care numitul Lazăr ar fi trebuit să-l prindă 
ca pe un trădător şi să-l predea Sfatului oraşului Bistriţa (35). Eftimie a 
rămas în. Ardeal, remarcându-a sprin ştiinţă şi viaţa sa cucernică, ceeace 
i-a adus numirea din 5 Octombrie 1571. Dânsul nu avea însă darul arhie· 
resc, ci era ca şi colegul său Paul Tordasi, un fel de superintendent şi 
predicator general. 

Fiind sfinţit de către Patriarhul Macarie al Ipecului, Stefan Bathory 
îl numeşte pe Eftimie la 3 August 1572 episcop plin. Sigur, pentru a nu 
trezi sentimentele de revoltă ale domnilor unguri, secui şi saşi, cari îmbră
ţişeaseră reforma în una din cele trei forme ale ei, luteranism, calvinism 
sau unitarism, principile îi dă lui Eftimie jurisdicţie numai asupra credin
doşilor de pe proprietăţile cetăţilor sale şi · de pe proprietăţile nobiilor, 

(33) HURMUZACHI-loRGA, Documente XV, 1, p. 647-4' 
(34) Istoria e publicată de Ioan Bogdan, în Vechile •o<ii, i moldOtJenefti pând 

la Ureche, Bucureşti 1891, pp. 212 squ. 
(35) HURMUZACHI-loRGA, Docufflfflte XII, p. 588-589 



care primesc învlţlturile lui {ale episcopului) {36). ln iarna anului 1574 
Eftimie era în Tara Româneascl de unde întorcându-se, soseşte la Braşov 
la 26 Ianuarie 1574 însoţit de 10 persoane (37). Exact peste o luni, la 26 
Februarie 1574 vlădica, se gbea iarlş la Braşov în drum spre Moldova, 
însoţit de un sol al lui Ion Vodă cel Cumplit, pentru a destitui un episcop 
din această ţari (38). Eftimie a rămas în Moldova fiind aşezat în fruntea 
Episcopiei Romanului, unde întâlnim la 1574 un archiereu cu acest nu
me {39). 

ln urma acestei plecări de bună voie (per spontaneum discessum, spune 
principele în diploma sa) a lui Eftimie din ţară, Stefan Bathory a numit 
în locul dânsului pe preotul Christofor. Numirea este adusă la 6 Iunie 
1574 la cunoştinţa tuturor călugărilor şi preoţilor români, precum _şi a 
credincioşilor de orice stare sau condiţiune socială, cari mărturisesc cre
dinţa greceascl, si-i accepte ca pe episcopul legiuit al lor şi să i-se supu
nl în toate cele drepte, îngăduite şi obişnuite. {ln omnibus justis, licitis 
et consuetis) Jurisdicţia lui nu mai e restrânsă ca aceia a lui Eftimie numai 
la credincioşii de pe proprietăţile cetăţilor principelui şi de pe proprietl- · 
ţile nobililor cari vor mărturisi credinţă episcopului, ci "ubivis in dicione 
nostra", adică pretutindeni în ţara de sub stăpânirea lui Bathory. Diplo
ma cuprinde însă o altă restricţie : funcţiunea vlădicească a lui Christofor 
va dura numai atât timp cât îi va plăcea principelui {durante beneplacito 
nostro) {40). 

Bathory nădăjduia într'o revenire a lui Eftimie şi astfel voia să lase 
deschisă posibilitatea reaşezării lui în scaunul pe care-l părăsise, ori, poate 
Christofor nu-i inspira suficientă încredere. Eftimie s'a întors, într'adevăr, 
după moartea tragici a lui Ioan Vodă cel Cumplit Uumătatea lui Iunie 
1574) şi a fost aşezat, din partea aceluiaş principe, în fruntea vechei epi
scopii a Vadului, unde a rămas până la moarte (1576). 

Reşedinţa lui Eftimie, în întâia lui păstorire, precum şi a urmaşului 
său Christofor, a fost în Alba Iulia, în aceea domus episcopi Valachorum, 
aşezată la marginea oraşului, de care vorbeşte un document din 1585, în 

(36) Ubique in pertinenciis arcium nostrarum ac eciam nobilum eorum qui 
videlicet doctrinam et religionem suam amplecti voluerint. HURMUZAClD-loRGA, 
Docufflfflte XV, 1, p. 653. 

(37) Ea war auch kommen der Jefftyme Wladika zworwck aus der Wallahey 
selb 10-ter. Socotelile Brafovului în HURMUZACHI-loRGA, op. cit. XV, p. 810. 

(38) War auch wiederum kommen der Wladika mit einem moldneischen Pot
ten daselber einen Wladika abzuseczen, Jbitkm, p. 811. 

(39) N. loRGA, 1,toria bumcei rom4nefti I, ediţia II-a Bucureşti 1929 pag. 
183. 

(40) HURMUZACHI-loRGA, Docufflfflte xv, 1, p. 659-60. 
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care s'au adăpostit şi succesorii lor până când Mihai Viteazul a " înălţat 
dintru a sa temelie " mânăstirea şi biserica în interiorul oraşului, în apro
piere chiar de reşedinţa principelui şi de catedrala catolică. ln capitala 
Ardealului l-a găsit pe vlădica românesc come metropolita şi izeuitul Pos
sevino în anul 1584. Astfel în timp ce episcopia calvinească întemeiată de 
Ioan Sigismund pentru Români se ofilia din cauza lipsei sprijinului Sta
tul�i şi din cauza lipsei credincioşilor, ortodoxia românească obţinuse două 
episcopii, care cuprindeau pe toţi Românii din teritoriul supus stăpânirei 
principilor ardeleni. Apoi dieta ţinută la Turda în 21-24 Octombrie 1579 
dă preoţilor români ·dreptul să-şi aleagă, ei, vlădică pe cine vor voi şi pe 
cel ales să-l întăreas că domnitorul ţării (41). La acest câştig se adaogă 
şi acela de o covârşitoare impo,tanţă pe care i l-a dat ortodoxiei româ
neşti de aci tratatul din 25 Ianuarie 1595 dintre Sigismund Bathory şi 

· Mihai Viteazul, care pune biserica românească din Transilvania sub juris
dicţia mitropolitului ţării româneşti, legalizând astfel o situaţie de fapt care 
dura de sute de ani (42). 

1n anarchia cumplită care a urmat în Transilvania după asasinarea 
lui Mihai Viteazul, nimeni nu mai avea răgazul să se gândească la o ac
ţiune de calvinizare a bisericei româneşti, precum nu a avut acest r;lgaz 
nici sub scurta domnie războinică a lui Stefan Bocskay. Urmaşul acestuia, 
bătrânul blajin Sigismund Rakoczy a încercat cu diploma din 12 Ianuarie 
1608, de care am vorbit mai sus, să deschidă noi perspective acţiunei de 
convertire a preoţilor români, fl'lgăduind acelora dintre ei cari vor îmbră
ţişa noile învăţături, că se vor împl'lrtăşi de toate privilegiile, drepturile 
şi libertăţile preoţilor unguri calvini şi dându-le dreptul de a-şi alege 
- conform obiceiului - episcop şi protopopi ca să nu mai atârne de epi
scopi şi de protopopii altor biserici, şi mai ales nu de episcopii şi proto
popii români ortodoxi. Peste două luni însă Sigismund Rakoczy a fost 
răsturnat de Gavrilă Bathory, un nepot al Cardinalului Andrei Bathory, 
asasinat de Secui după marea înfrângere dela Selimberg. După o domnie 
de 5 ani plină de răscoale, de sânge şi de aventuri, Bathory a fost înlocuit 
de Turci, în 1613, cu Gavrilă Bethlen. 

Gavrill'I Bethlen a fost, sigur, un mare calvin, calvinismul ardelean 
datorindu-i mai mult decât oricăruia dintre urmaşii săi, şi el a imprimat, 
prin personalitatea sa şi prin participarea la răsobiul de 30 de ani ajun
gând până sub zidurile Vienei, principatului ardelean caracterul unui stat 
protestant. Calvinismul du însâ n'a fost nici exclusivist nici intolerant, 

(41) Monumenta comitilia Regni Transilvaniae III, p. 144. 
(42) HuaMUZACHI, Documente III, 1, pp. 21_2. 
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interesele politice şi marea-i ambiţie. înfrânată numai de robustu-i spirit 
realist, impunându-i atitudini şi gesturi, care, atlfel, ar părea inexplicabile. 
Faţă de biserica românească a avut o atitudine, care, având în vedere pe 
aceia a urmaşilor săi, poate fi numită binevoitoare. Nu numai că nu s'a 
gândit la restaurarea episcopiei calvineşti pentru români, întemeiată de 
Ioan Sigismund, dar n'a urmărit nici politica iritantă a Rakockzy-eştilor 
faţă de episcopii şi preaoţimea ortodoxă. N'a tipărit cărţi româneşti de 
propagandă şi când s'a gândit să dea bisericei româneşti una, a ales Biblia, 
pregătind traducerea ei întreagă - până aci se tipăriseră numai primele 
două cărţi ale ei în Palia din 1582 - pe care dacă nu ar fi murit la 
o vârstă când se aştepta mai puţin (49 de ani l) probabil ar fi şi 
tipărit-o. 

ln anul 1614 Gavrilă Bethlen aşează în fruntea episcopiei româneşti 
a Belgradului (Alba Iulia) pe călugărul Teofil. Diploma de numire nu o 
cunoaştem, cunoaştem însă diploma din 21 Februarie al anului următor, 
cu care jurisdicţia lui Teofil a fost extinsă şi asupra comitatelor Turda, 
Dobâca, Solnocul dinlăuntru şi Solnocul de Mijloc, Maramureş, Crasna 
şi Bihor, precum şi asupra districtului Bistiiţei şi al Gurghiului adică 
asupra teritoriului episcopiei Vadului. Diploma se referă, în introducere, 
la hotărîrea dietei din Februarie al aceluiaş an, care cerea o mai intensă 
păstorire a credincioşilor bisericilor recunoscute (az recepta religion valo
kat) şi mai ales cerea ca episcopii şi protopopii să viziteze cât mai des 
parohiile, să îndrepte moravurile îndemnând pe cei buni şi pedepsind pe 
cei rătăciţi. Diploma citată se referă direct la această hotărîre a dietei, 
dându-i lui Teofil "pro more ritu et consµetudine ... antiquitus observata" 
a _bisericei româneşti dreptul să sfinţească preoţi cari să răspândească cre
dinţa sănătoasă despre Dumnezeu adevăraţ, Fiul şi Duhul Sfânt; să judece 

'cauzele matrimoniale şi orice fel de alte cauze care aparţin forului spiritual, 
să îndrepte greşelile  preoţilor Sll-i pedepsească pe cei neascultători şi să 
îndeplinească toate funcţiile vlădiceşti (43). Diploma nu cuprinde nici cea 
mai mică _aluzie la datoria episcopului de a reforma biserica în sens cal
vinist. Ea porunceşte, în schimb, autorităţilor publice să-i dea episcopului 
întreg sprijinul şi să intervină ca să se restitue bisericilor româneşti bu
nurile care îi vor fi fost înstrăinate. Şi nici o condiţie n'a pus nici în 
diploma dela 1 Iunie 1623, cu care a confirmat numirea făcută de fratele 
său, guvernatorul Stefan Bethlen, a episcopului Eftimie dela Vad (44). 
Apoi la o dată, pe care nu o cunoaştem în fruntea aceleaş episcopii nu-

(43) N. DoBRBSCU, Fragmente privitoare la istoria bisericei rom4ne, Budapesta 
1905, p .  922. 

(44) lbukm, p. 24-25. 



mise pe călugărul moldovean Augustin, precum din Moldova venise şi 
vUdica Bălgradului Dosofteiu (1622 ?-1627). 

Acesta, Dosoftei, ţinuse în ultimul an al păstorirei sale un sinod ale 
cllrui hotărîri ni s'au păstrat. Ele nu cuprind nimic calvinesc, ci din po
trivă multe impun lucruri cu totul opuse doctrinei calvine, pentru a căror 
înlăturare principii următori şi superintendenţii au luat cele mai aspre şi 
necruţătoare măsuri. Astfel sinodul prevede că " cel ce nu va ispovedi 
omul de 4 ori pe an ; cel ce nu va posti 4 posturi întru an fie de care 
post birsag (pedeapsă) şeapte florinţi; "popa de nu va sluji liturghia cu 
şeapte prescuri, birşag 12 florini 11• Sinodul fixează apoi zilele de sărbă
toare, " în carele nime să nu cuteze a lucra nici şie nici în clacă, că cine 
va lucra să fie de glubă (gloabă= pedeapsă) 6 florinţi iar popa de nu va 
spune sărbătoare birşag 12 florinţi". Intre aceste sărbători sunt 1 Sep
tembrie (s. Simion Stâlpnicul), 14. Septembrie (!nălţarea Sfintei Cruci), 
26 Septembrie (S-Nilus), 14 Octombrie (Cuvioasa Paraschiva), 24 Octom
brie (s. Areta), 1 Noembrie (ss. Cosma şi Damian), 11 Noembrie (s. Ion 
Gură de Aur) etc. Sunt apoi sărbători Vinerile Mari între care şi Vinerea 
înainte de 4-0 de Mucenici, înainte de Buna Vestire, înainte de Sf. Pe
tru (45). Petre Maior care ne-a păstrat hotărîrile acestui sinod, bănuia că 
fixarea atâtor sărbători s'a făcut "pentruca cu acelea mijloace să arăta 
mai vârtos prin semne din afară deschilinirea între credinţa cea pr11voslav
nică şi între crezul cel calvinesc, la carele tocmai era primejdie în vremile 
acelea să nu se alunece românul. Aceia e adevărat că sărbătorile şi icoanele 
sfinţilor precum şi posturile vârtos au apărat pe românii cei proşti de a 
cădea în zisul erez, carele toate acestea le leapădă " (46). 

La 25 Iunie 1614 Gav.ilă Betheln confirmă, fără nici o condiţiune, 
diploma din 9 Iulie 1609, cu care Gavrilă Bathory dăduse preoţilor ro
mâni, chiar de origine iobăgeascil fiind, dreptul să se mute cu soţia şi 
copiii, fără autorizaţia stăpânului, în satul, care-i va alege parohi ; aseme
nea îi scuteşte de toate sarcinile iobăgeşti afarâ de darurile obişnuite a se 
da stăpânului pe a cărui moşie trăesc (47). în 1624 Bethlen scuteşte pe 
preoţii români din Tara Făgăraşului de di jmele cuvenite fiscului (48). 

(45) CIP,\JUU, Acte fi fragmente, Blaj 1855, pp. 151-squ. 
(46) Ibidem, p. 155. 
(47) Diploma lui G. Bathory în CIPAJUU, Arhiva pentru filologie fi istorie pag. 

150-151 ; în traducerea românească la Şincai, Cronica Romdnilor la acest an. Con
firmarea lui Bethlen la Cipariu, op. cit. p. 654. 

(48) CIPARIU, /. cit., p. 551. Pesti Frigyes în cunoscuta sa A szărlnyi bdnscig 
ls Szărlny vcirmegye tortenete, I, Budapest, 1878, pag. 362 spune ci la 18 Sep
tembrie 1624 Gavrilă Bethlen ar fi scutit preoţii români din ţara întreagă de dijme 
şi că dieta din 3 Aprilie 1625 ar fi aprobat această scutinţă numai cu condiţia 
ca episcopul român să fie supus superintendentului calvin. Informaţia este prea 
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Problema convertirii la reformă a Românilor ardeleni l-a preocupat 
totuş şi pe G4vrilă Bethlen nră a se gândi însă să recurgă, în vederea 
realizării ei, la mijloace de constrângere. Indată la începutul domniei sale, 
cu diploma din 17 Februarie 1614, a dat preoţilor români trecuţi la refor
mă din comitate)e Bihor, Crasna şi Solnocul de Mijloc privilegii egale cu 
acelea ale preoţilor maghiari calvini cu deosebirea că Bethlen renunţă la 
ideea creierii unei organizaţiuni bisericeşti proprii pe seama preoţilor şi 
credincioşilor români trecuţi la calvinism, aceştia urmând a fi supuşi supe
rintendentului şi "seniorilor" (protopopilor), reformaţi maghiari (49). Di
ploma este cum vedem, o repetare a aceleia date înainte cu 16 ani de 
antecesorul său Sigismund Rakoczy. 

După moartea lui Dosoftei care venise din Moldova, unde ortodoxia 
se pllstra în forma cea mai curată, în fruntea �piscopiei ardelene a fost 
aşezat, la recomandarea superintendentului Keserii Dajka Janos, Ghenadie 
Bradi (Ghenadie II) un călugăr de aci, care n'a fost deci crescut în tradi
ţiile ortodoxiei riguroase şi intransingente. Principele îi pusese cu prilejul 
numirii lui unele condiţiuni, găsite mai târziu de fanaticul· superintendent 
a lui Gheorghe Rakoczy I, Geleji, insuficiente, şi încercase să facă din 
nou] vlădică, un instrument al calvinizării bisericei româneşti (50). Ghe
nadie în faţa insistenţelor principelui, i-a adtat acestuia că nici o încercare 
făcută în sensul eliminării unor părţi din ceremoniile obişnuite în bisericile 
româneşti şi introducerea unor inovaţiuni inspirate de reformă nu ar putea 
rămâne neobservată şi ea i-ar atrage nu numai revolta credincioşilor de 
acasă ci şi intervenţia căpeteniilor ortodoxiei din celelalte ţări şi, aceea 
de care se temea mai mult, a patriarhului din Constantinopol. Patriarhul 
era în vremea aceea Ciril Lukaris, cunoscut prin simpatiile deosebite de 
care se bucura în lumea protestantă a Occidentului. 

Bethlen s'a adresat deci direct patriarhului. Scrisoarea lui către acesta 
nu o cunoaştem, cunoaştem însă răspunsul din 2 Septembrie 1629 a lui 
Lukaris, din care cuprinsul scrisorii principelui se poate desprinde uşor. 
Bethlen îi descrisese incultura preoţilor români care nu ştiu nici să citea-

precisi, iar autorul ei prea serios pentru a îndreptăţi o îndoială. Observ totuş 'ci 
nici în Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae nici în Erdelyi egyhtbtoTth,elmi 
adatok I, Cluj 1860 a lui Weszely Karoly, care publică toate hotărîrile cu carac
ter bisericesc ale dietelor ardelene, n'am gisit nici o urmă a hotărîrii citate de 
Peati Frigyea. 

(4.9) Juu.(sz Joszef, A reformdcio az udllyi romdnok k.izătt, Cluj 1940, p. 139. 
(50) Condiţiile în număr de cinci, puse de Găvrilă Bethlen lui Ghenadie sunt 

amintite în diploma din 9 Aprilie 1638,. cu care Gh. Rakoczy I a confinnat scu
tinţele date preoţilor români de Sigismund Bathory în 4 Iunie 1595 şi de Găvrilă 
Bathory în 9 Iunie 1609. Textul în I. Lupaş, Documente istorice tra,uîlvane, I, 
194-198. 
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scă şi cu atât mai puţin pot înţelege şi răspândi adevărurile evanghelice. 
De aci urmează o mare stricăciune a moravurilor şi scădere a credinţei 
creŞtine (summa morum religionisque christianae depravatio in dies magis 
excrescenda). Dânsul ar dori să îndrepte aceasta "summe nocivam ignomi
niosamque Valachorum subditorum sortem" în sensul calvinismului său. 
Vlădica Ghenadie nu s'ar opune dacă ar fi sigur că Patriarhul, fără a-l 
'aproba făţiş, ar închide ochii şi şi-ar astupa urechile în faţa acţiunei 
sale (51). 

Ca să-l convingă, principele a explicat lui Lukaris, că Turcii nu ar 
privi cu ochi răi o astfel de acţiune de convertire, că preoţii şi călugării 
români acum nu au nici o credinţă şi deci ar fi mai bine să îmbrăţişeze 
alvinismul, care, şi el, e o religiune creŞtină, că interesul ţării reclamă 
unitatea religioasă a cetăţenilor şi, că, în fine, o astfel de atitudine bine
voitoare a lui, a Patriarhului, ar fi bine privită de regele Suediei, de 
ducele de Brandemburg şi de mulţi principi germani. 

Răspunsul patriarhului e politicos în formă şi nu prea categoric şi 
hotărît în fond. II doare nespus situaţia preoţimei române din Transilva
nia şi ar veni însuş să-i viziteze şi îndrumeze dar n'o poate face din cauza 
multelor greutăţi de acasă şi nu poate trimite nici misionari fiindcă nu 
are. Nu poate consimţi nici chiar în taină, la o acţiune calvinistă a lui 
Ghenadie, fiindcă de cele mai multe ori şi cele mai mari secrete se desco
peră (secreta quoque sua habere solent saepissime fata). Se îndoeŞte că 
Turcii ar privi nepăsători dacă s'ar înc.erca convertirea numai a Româ
nilor fiindcă o astfel de încercare nu poate fi făcută fără tulburarea şi 
iritarea sufletească a credincioşilor celorlalte biserici (id sine prejudicio 
aliarum sectarum in ditione Serenitatis Vestrae existentium, iis demque 
iuribus gaudentium sine animorum turbatione ac irritatione effectuari ne
queat). Pentru a putea realiza opera de convertire trebue apoi rupte legă
,turile de sânge şi sentimente care leagă atât de strâns pe Românii din 
Transilvania cu cei din Tara Românească şi Moldova. Principii acestor 
două ţări nu vor admite nici odată convertirea ardelenilor şi, dacă nu vor 
interveni cu armele, vor interveni, sigur, pe căi ascunse (52). Patriarhul îi 
dă dreptate lui Bethlen că ţările sunt cu atât mai fericite cu cât sunt mai 
puţine deosebiri religioase între cetăţeni, însă acest principiu politic al 

(St) Ghennadius facile ad tacendum, proinde ac ad agendum inducendus sit, 
dummodo no� oculos auresque nostros obcludamus. 

(52) ... rumpi deberet ante omnia sanguinis, affectumque nexus, qui inter 
Va1achos ditionis Transylvaniae ac incolas terrarum Va1achiae Moldaviaeque clan
cularius quamquam ast arctissime viget. Id sane principea vicini dictarum terra
rum nunquam concedent obicesque, si non armis., saltem occultis suggestionibus 
certo certius ponent. 
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stăpânilor lumeşti nu poate fi o poruncii şi din punct de vedere bisericesc 
căci noi, spune dânsul, nu putem sacrifica credinţa de dragul bunurilor 
pământeşti: "salus enim animae praevallet salutem terrenam ". Nu se 
îndoeşte că planul principelui place regelui Suediei, ducelui de Brandem
burg şi multor principi germani însă ceeace pare unora folositor poate 
aduce pieirea altora. Cyril Lukaris nu încearcă cu nici un cuvânt să abată 
pe Bethlen dela planul său, ci după ce îi spune că dânsul nu-i poate da 
nici un concurs şi după ce îi atrage atenţiune asupra dificultăţilor, pe care 
le va întâmpina dacă stărue în planul ce-şi propusese, încheie cu cuvin
tele : quid în tanta rerum sententiarumque discrepantia sequendum quidve 
omitendum sit, id prudentia Serenitatis Vestrae optime perpendit ", adid 
sA facă principele cum va socoti dânsul că e mai bine. Gavrilă Bethlen, 
chiar dacă i-a ajuns sub ochi scrisoarea patriarhului, n'a mai putut face 
nimic fiindcă la 15 Noembrie 1629 a murit (53). 

N. CALVINISMUL ŞI BISERICA ROMÂNEASCĂ DELA 
MOARTEA LUI GAVRILĂ BETHLEN PÂNĂ LA SFÂRŞITUL 

VEACULUI AL 17-LEA 

După domnia agitată de abia 11 luni a Ecaterinei de Brandemburg, 
văduva lui GavriU Bethlen şi după domnia de 2 luni a lui Ştefan Beth
len, fratele principelui răposat, tronul Ardealului a fost ocupat de Gheor
ghe Rakoczy I (1630-1648). La data când Rakoczy, care nu era ardelean 
ci era din partea de nord a Ungariei," unde st!pânea imense averi, a ajuns 
în fruntea ţării, vlădica român al Belgradului era, începând cu anul 1628, 
Ghenadie II. Episcopia veche a Vadului era desfiinţată, dici Eftimie, a 
cărui primă şi ultimă amintire o avem din 1 Iunie 1623, n'a avut urmaşi. 
Astfel jurisdicţia episcopului dela Alba Iulia se întindea asupra întregei 
ţări. Abia în 1634 s'a desHicut de dânsul Maramureşul, alegându-şi episcop 
propriu, pe un Dosofteiu, căruia i-a urmat Demetriu Pop, pomenit în 
procesele verbale ale comitatului în toamna şi iarna anului 1637; pentruca 

• (53) Răspunsul lui Cyril Lukavis în SZILAGY A. - Sz1LAGYI S., Torok-magyar
kori tortenelmi emlekek II, p. 137-40 şi de aci, în I. .ARDELEANU, Istoria dieuzei 
române greco-catolice a Orăzii, II, Blaj 1888 pag. 86-88, în traducerea românească 
în I. LUPAS, Documente istorice transilvane I, Cluj 1940, pp. 177-79 sau IDEM, 
Lecturi din isvoarele istoriei române, Cluj 1928, p. 161-164). Pentru legăturile lui 
Cyril Lukaris cu calvinismul cfr. I. MIHAILBSCU, us idies calvinistes du patriarche 
Cyrille Lukmis, în Revue d' histoire et de philosophie religieuse, Strasburg 1931, 
pp. 506-520. Poate fi consultată cu folos şi T. BoDOGAB, Din istoria bisericii orto
doxe de acum 300 de ani. Sibiu 1943, pp. 29-62. 
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în 1639 să ajungă din nou, pentru scurt timp, sub jurisdicţia episcopului 
rutean dela Muncaci. 

Primii ani ai domniei noului principe au fost tulburaţi de numeroşii 
pretendenţi la tron şi de conflictele cu antecesorul său Ştefan Bethlen şi 
cu Ecaterina de Brandemburg, apoi situaţia nu-i era deplin consolidată la 
Constantinopol, iar Curtea din Viena, unde cuvântul hotărîtor în chestiu
nile ardelene îl avea palatinul Eszterhazy, îi era duşmană fiindcă, supus 
al ei fiind, acceptase, fără să obţină autorizaţia cuvenită, un tron străin 
după ce, cu puţin înainte, în calitatea-i de consilier ·regal, făcuse jurământ 
de credinţă faţă de regele său, _de Ferdinand II. După ce situaţia îi deve
nise mai sigură, a început, aju.tat, sfătuit şi îndemnat de superintendentul 
Ştefan Katona Geleji (6 Iunie 1633 - 12 Decembrie 1649), opera de cal
vinizare a bisericei româneşti cu mijloace care seamănă, prin violenţa lor, 
cu acelea folosite de Ioan Sigismund între 1566-1571. A fost o acţiune 
metodică şi calculată, continuată şi de urmaşii săi, de desfiinţare a ortodo
xiei noastre şi a autorităţii episcopului ei. S'au tipărit noi cărţi de propa
gandă, teritoriul eparhiei româneşti a fost sf ârticat în bucăţi iar episcopii 
degradaţi la rolul de unelte docile în mâna superintendenţilor calvini, cari, 
dânşii, erau adevăraţii ierarchi cu puteri nelimitate ai bisericei româneşti. 
Geleji se intitula încă în 1634 episcop al Românilor ortodoxi (= calvini) (1), 

iar cu decretul din 9 Aprilie 1639 Gheorghe Rakoczy supune pe episcopul 
român însuş autorităţii superintendentului său Geleji, sau cum traduce 
Samuil Micu Klein : " sll fie ascultător de vlădica bisericei ungureşti de 
legea dreaptă "(2). 

La 3 Septembrie 1640 moare vlădica Ghenadie şi moartea lui dă 
posibilitate superintendentului Geleji sll-şi pună în practică, sprijinit de 
principe, planurile ce le avea faţii de biserica românească. Ghenadie ştiuse 
rezista, punându-se sub scutul fricei de patriarhul din Constantinopol, lui 
Bethlen însuş, într'un timp când acesta se găsea în culmea gloriei şi a 
puterii şi începuse cu puţin înainte de moarte retipărirea cărţii de predici 
Evanghelia cu învtlţtlturll, apărută în 1581 sub păstorirea antecesorului său, 
Ghenadie I, carte al cărei caracter ortodox este înafară de orice îndoială, 
fiind compilată după Omili�le patriarhului Ioan Caleca (1334-1347) (3). ln 
ziua urmlltoare, Geleji comunidl lui Rakoczy moartea " după multe chi
nuri ", a episcopului. Stim, scrie superintendentul, că unii vor interveni 

(1) Pykoly I. Ax erdelyi reformatus egyhdy tortenete II, Buaapesta 190t p. 71. 
(2) Din Istoria Rinn4nilor a lui S. Micu Klein, reprodusă de V. MANGRA în 

Mitropolitul Sava Brancoflici, Arad 1906 pp. 12-13. Cfr. şi A. BuNEA, Mitropolitul 
Sava Brancovici, Blaj 1906, p. 32. 

(3) VA$ILB Gucu, J,rvodul principal bizantin pentru Cartea cu lnvdţdtur4 a 
Diaeonului Coresi din 1581, Bucureşti, ed. Academiei române 1930. 
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pe lângă Măria Ta, să fie numiţi în locul lui, însă va trebui numit un 
om care să ştie ceva, neputând fi atâtea mii de suflete date pe mâna unui 

· �gnorant, pentrucă Românii deşi sunt proşti (balgatagok), totuşi sunt şi 
ei oameni şi Măria Ta, ca principe creştin, ai o datorie de conştiinţă să 
te îngrijeşti de sufletele lor. Ştefan Cernatoni, întors din Tara Românească, 
îl crede potrivit pe un egumen care ştie greceşte şi care, auzind de moar
tea lui Ghenadie, va sosi aci în curs de 5-6 zile, fiindcă nădăjdueşte şi 
el să fie ales. Poate, continuă Geleji, ar fi mai bine să se dea vlădicia 
unui strâin decât unuia simplu de aci, prea legat de superstiţiile valache 
şi ar fi bine ca noul vUdică să fie un grec, fiindcă biserica grecească nu . 
este atât de coruptă ca cea româneasdl, care e plină de superstiţii. ln 
prealabil ar trebui c;xaminat din chestiunile de credinţă, ar trebui apoi 
Sll-ţi fie prezentat Măriei Tale şi ar trebui ca Măria Ta să convoci pe toţi 
protopopii, să le citeşti condiţiunile care îi vor fi puse viitorului vlădică, 
atrăgându-li-se atenţiunea cil dacă nu le vor accepta, vor fi repuşi în 
starea de iobagi. "Altfel mă tem -îşi încheie Geleji scrisoarea - că Dum
nezeu ne va cere socoteala dacă vom neglija pe aceşti oameni simpli" (4). 

Egumenul soseşte, într'adevăr, peste câteva zile, şi, cum rezultă din 
amăruntele pe care le dă Geleji despre el, nu poate fi decât Meletie Ma
cedoneanul, tipograful lui Mateiu Basarab. Este un om onorabil, de vârstă 
potrivită -sc1ie superintendentul la 13 Septembrie principelui - care, în 
Ţara Românească, a tipărit Biblia şi alte cărţi în româneşte (e vorba, 
sigur, de Psaltirea slavonească tipărită la Govora în 1637 şi de Pravila 

tip�riU în prirnlvara anului 1640). A răspuns în scris la câteva întrebări 
ce i-au fost puse tot în scris. ln unele puncte, cum de altfel ştiam şi eu, 
se apropie mai mult de catolici, în altele se apropie de noi. P1omite că 
va învllţa dela noi şi, dacă va fi numit, îşi va. da silinţa să elimineze multe 
din superstiţiile bisericei româneşti. Preoţii îl vreau pe protopopul Haţe
gului, dar acesta este un om de nimica (hitvany ember). Ei nu vreau un 
striin fiindcă îşi scoate averea din ţari şi se tem că va introduce înoiri 
şi va fi prta aspru. Mai este un candidat, un moldovean, recomandat de 
voevodul de acolo (Vasile Lupu). Geleji îl recomandă pe egumenul din 
Ţara Românească fiindcă e tipograf şi dacă l-ar lăsa voevodul acelei ţâri 
să vină în Ardeal ar putea fi folosit la tipărirea cărţilor româneşti. A atras 
atenţiunea protopopilor şi preoţilor români, că fără voia principelui să nu 
îndrăsnească a alege vlădică. 1n ziua următoare îi scrie din nou lui Ra
koczy : Dumnezeu îi binecuvântează domnia, căci biserica se întăreşte, 
ceeace e o mare fericire. De ar putea face ceva şi cu Românii. Dânsul, 

· (4) Revista Uj Magyar Muzeum 1859, I, p. 203-204. Traducerea rominească 
I. LuPAS, în Documente istorice transi1"ane, I, 204-205. 



BRISP.ICUiB 

Geleji, nădăjdueşte că Dumnezeu va binecuvânta şi silinţele pe care prin-
cipele le face pentru convertirea lor (5). 

La 21 Septembrie Geleji comunică principelui că picoţii români au 
renunţat la protopopul Haţegului, dorind acum să le fie vlădică călugărul 
Popa Ştefan din mânăstirea Bălgradului. Localnicii spun că-l acceptă, 
însă, adaug:l dânsul, asta nu depinde de ei (6). ln sfârşit, la 22 Septem
brie superintendentul îi prezint:l lui Rakoczy condiţiile care vor trebui 
impuse lui Meletie, dacii doreşte s:l obţină numirea şi pe care va trebui 
sil se lege cu jurământ că le va observa. Condiţiunile fixate de . Gelji, care 
au format linia conducătoare a politicei principilor ardeleni faţă de biserica 
românească, sunt următoarele: 1) Episcopul va întemeia în Alba Iulia ori 
în alt loc potrivit o şcoal:l românească cu vreo trei profesori învăţaţi, cu
noscători ai limbilor latine, greceşti şi româneşti, care să-i înveţe pe elevi 
latineşte şi să fie în stare a le preda şi învăţ:lturile creştine. 2) Va ţine o 
tipografie în care va tipări cărţile necesare pentru şcoală şi biserică. 3) Va 
elimina limba străină din biserica, îngrijindu-se ca toate slujbele să fie 
f:lcute în româneşte. 4) Se va îngriji ca preoţii să predice româneşte de 
două ori pe săptămână, Miercurea şi Vinerea. 5) Va traduce şi tipări în 
româneşte rug:lciunile zilnice, atât cele de dimineaţa cât şi cele de seara 
şi va lua m:lsuri ca acestea să fie recitate în toate bisericile. 6) Va copia 
şi va tipări cântările româneşti traduse şi folosite de bisericile din Lugoj 
şi Caransebeş şi se va îngriji ca pretutindeni să fie cântate înainte şi dup:l 
predică. 7) Catechismele deja traduse în româneşte le va tip:lri şi va lua 
măsuri ca b:leţii şi fetele să le înveţe în ore determinate. 8) Se va îngriji 
ca la împărt:lşanie să se dea separat pâinea şi separat vinul, iar nu ameste
cate cum se face acum în bisericile româneşti. Pâinea s4 o dea credincio
şilor cari se împărtăşesc în mână, iar vinul din potir. 9) Să facă pe cre
dincioşi să înţeleagă folosul învăţ:lturilor pe care le pot primi dela calvini. 
10) Să nu împ:lrtăşească copii nevâ!'$tnici, ci numai oameni b:ltrâni cari 
îşi pot da seama de sfinţenia tainei. 11) Botezul să fie săvârşit în forma 
simplă cum l-a întemeiat Christos, cu apă curată în Numele Tatălui, al 
Fiului şi al Duhului srant, fără lumânări, fără ungerea cu mir şi fără alte 
adausuri papistăşeşti. (12) Să elimine liturghisirile, afumatul cu căldelniţa, 
sunarea clopoţeilor şi alte superstiţii rămase dela papistaşi. 13) Va elimina 
din biserici răzimatul de cârje (7). În biserică credincioşii, bărbaţi şi femei, 

,.� (5) Ibidem, pp. 206-207 şi 211. 
(6) Ibidem, p. 211. 
(7) Obiceiul se mai găsea, până curând, în unele biserici, în care nefiind 

scaune, credincioşii obosiţi de munca câmpului se rezimau în cursul lungii slujbe 
de Duminică şi sărbători în cârji. 
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sil şadă iar în cursul rugilciunilor sil îngenucheze. 14) Nu va cunoaşte alt 
mijlocitor între Dumnezeu şi om decât pe Isus Christos, deci va elimina 
cultul sfinţilor şi al îngerilor. 15) Se va îngriji ca morţii să fie îngropaţi 
în forma simplJ creştineascil, făril bocete, predicii, tilmâiere şi alte super
stiţii ; nu va îngildui să li se punii în sicriu ban pentru drum, alimente 
şi altele. 16) Va interzice satelor "proaste " sil aşeze lumânilri pe mor
minte şi sil se boceascil după morţi. 17) Va opri credincioşii să îngenu
cheze, sil se închine şi sil silrute crucile ridicate la încrucişarea drumu
rilor, fiindcil şi Dumnezeu opreşte astfel de lucruri. 18) Va învilţa credin
cioşii să nu aştepte mântuirea dela post, să nu postească pentru iertarea 
pileatelor, ci să se roage cu zel, căci Ud rugilciune postul nu are nici o 
valoare şi sil nu creadil că, în sine, carnea ar fi mai necurată decât alte 
mâncări ; celor curaţi toate le sunt curate. 19) Va face să fie pădsit obi
ceiul românesc de a sărbători Vinerea. 20) Va lua milsuri ca credincioşii 
sil jure numai în numele sfânt al lui Dumnezeu. 21) .Va elimina cu totul 
obiceiul alegerii reginei Rusaliilor şi ospeţele ce se organizează cu acest 
prilej (8). 22) Va elimina din biserică obiceiul de a se da mirilor miere la 
cununie. 23) Nu va despilrţi căsiltori1le, soţului pildsit cu necredinţil îi 
va reda însil libertatea. 24) Va depinde de episcopul calvinesc; va cere 
sfatul acestuia şi va primi instrucţiunile pe care i le va da din când în 
când. Pe preoţii români cari vor cununa, vor despilrţi, vor boteza ori vor 
înmormânta maghiari, îi va destitui făd cruţare (9). 

Egumenul Meletie aştepta în Alba Iulia hotărîrea principelui. La 24 
Septembrie Geleji îi scrie din nou comuniţându-i cil 1-1:l examinat mult 
pe candidatul său şi-şi dă bine seama de ce este capabil. 1-a fixat şi în 
scris câteva condiţiuni care însă nu erau acelea din scrisoarea precedentă, 
fiindcă, spune dânsul, nu se gilseşte nici unul care să-şi schimbe credinţa 
dintr'odatil ... in fundamentalibus ", pentrucil l-ar excomunica patriarhul şi 
ar împedeca sfin1irea lui, iar credinoioşii nu l-ar primi. De aceea trebuie 
să se mulţumească cu unul dispus a elimina din mijlocul credincioşilor 
orbi superstiţiile. Cu timpul îi va lumina Dumnezeu şi vom putea face un 

c) Petru Bon, în opera sa manuscrisă, Breois Valachorum Transylvaniam in 
colentium historia, lib. I Cap. 6 De Festis, vorbind de obiceiurile dela Rusalii ale 
. ,.ninilor scrie că în ziua doua sau a treia a acestei sărbători credincioşii ies în 
frunte cu preoţii, cu prapuri şi cântări la câmp la binecuvântarea seminăturilor, 
apoi se urci pe un deal ales mai dinainte, unde au dus butoaie cu vin: " ibique 
hilariter conv.ivantur, inebriantur ac tandem concertunt, unius pagi cum alterius 
pagi incolis congrediuntur, se inv.icem verberant, vulnerant ut raro aut numquam 
banc celebritatem absque sanguinis effusionem peractam meminerim ". Alegerea 
reginei Rwaliilor, nu mai era, se vede, în uz pe timpul lui Petru Bod (1712-1769). 

(9) Uj MIID'I' Mw,eum, 1859, I, pp. 216-218. Traducerea rominească la 
I. LUPAS, op, cit., pp. 206-209. 



pas înainte ; mai ales dacă se vor trimite copii la şcoală şi vor învăţa 
latineŞte. De altfel . în ceeace priveŞte credinţa însăş, înafară de purcederea 
s. Duh, de cultul sfinţilor şi al icoanelor, nu e mare deosebire între Greci 
şi calvini. Marea deosebire stă în ritualul exterior şi în superstiţii. Superin
tendentul propune ca Meletie, care e grec, dar a venit din Macedonia de 
copil în Ţara Românească, ar trebui aşezat în mânăstirea din Bălgrad ca 
să-l cunoască cei de aici şi să se împrietenească cu el, apoi ar t1ebui 
trimis la mitropolitul Ţării Româneşti care să-l sfinţească episcop şi după 
întoarcere, principele să cheme în sobor pe toţi preoţii şi să-l impună ca 
vlădică al lor (10). 

Gheorghe Rakoczy a hotărît altfel : a numit pe Ilie Iorest, candidatul 
lui Vasile Lupu, fără să mai întrebe ş1 să-) consulte pe Geleji (11). Acesta 
scrie necăjit, la 8 Octombrie 164-0, principelui: " Văd cui ai dat Măria 
Ta vlădicia românească, regret numai că e din Moldova " (12). 

ln timp ce superintendentul Geleji era preocupat de găsirea mijloa
celor cu care ar putea fi răspândit calvinismul între Români, celalt mare 
calvin, Gheorghe Csulai, preotul de curte al lui Gheorghe Rakoczy se 
îngrijea de tipărirea în româneşte a unui catechism calvinesc, în tipografia 
întemeiată de principele la Alba Iulia cu ajutorul preotului muntean Do
bre. Catechismul a fost pus sub tipar la 25 Iulie 1640 şi el nu apăruse 
încă la data când Geleji îşi întocmise " condiţiunile " pentru Meletie Ma:.. 
cedoneanul. Catechismul e traducerea cunoscutului catechism de Heidel
berg, făcută după textul maghiar tipărit într'o întâie ediţie la Alba Iulia 
în 1636, iar în a doua tot acolo la 1639 (13). 

Catechismul, tipărit de acelaş popă Dobre, iar cu " scrisoarea " adică 
traducerea ostenindu-se Popa Gheorghe din Sec, cuprinde pe scurt expu
nerea învăţătu.rilor calv.ineşti, socotite necesare pentru mântuirea sufletea
scă a Românilor. ln el se spune că " Fiul lui Dumnezeu din toate lim
bile şi-a ales şieşi gloată sp,e vieaţa de vecie, care o ţine cu Duhul şi 
cu Cuvântul cel sfânt (predestinaţia I) ", că omul îşi ispăşeşte păcatele 
numai prin credinţă în Isus Christos, care înseamnă "nu numai cunosdl-

(10) Ibidem, pp. 214-215. Traducerea românească I. LUPAS, op. cit., pp. 209-
211. I • 

(11) Principele a trecut peste călugărul Meletie MacedoneanuJ, probabil, şi 
din cauza informaţiunilor rele ce i se dăduse despre dânsul. Despre aceste infor
maţiuni vorbeşte 11i _ Celeji în scrisoarea din 26 Septembrie. Ele l-au determinat 
pe superintendentul să nu mai stăruie pentru candidatul său, adăugând că tot ce 
a făcut a făcut din ordinul principelui. Ibidem, pp. 219-220., 

(12) Ibidem, pp. 223-224. 
(13) Cfr. HUNFALVY Ni;, Aa: oldh kaU în S:zâzadok XV (1886), pp. 459 squ.; 

MozES ANDRAS, A:z erdJlyi ,omdn refo,macio Kdtei,odalma, Cluj 1902 şi TAMAS 
LAJOS, Foga,asi Istvdn Kdteja. Cluj 1942 pp. 9 aqu. 
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tura cu care crez toate câte a arătat Dumnezeu în Cuvântul său ci şi 
anădejde devărată cu care crez iertarea păcatelor" şi că Christos 
a rânduit numai două "semne sfinte" (taine), botezul şi împărtă
şania (14). 

Ilie Iorest, asupra căruia s'a oprit alegerea lui Gheorghe Rakoczy. 
era. cum spun archiereii şi egumenii cari i-au dat· în Iunie 1645 scrisoarea 
de recomandaţie către ţarul Mihail Fedorovici. "născut în partea Ţării 
Ungureşti (adică în Transilvania) şi din copilărie dat şi crescut pentru 
învăţătură de carte în ţara noastră a Moldovei în mânăstirea Putnei " (15). 
Principele spune în diploma din 19 Octombrie 1643 cu care a fost numit 
vlădică Simeone Stefan. că şi Iorest fusese numit " iuxta quaedam sibi 
praescripta ••. Care au fost aceste praescripta nu ştim. fiindcă actul de nu
mire a lui nu este cunoscut. In nici un caz ele nu puteau fi acelea stabi
lite de Geleji. fiindcă acesta spune însuş cu scrisoarea din 28 Septembrie 
164-0. că nu se găseşte în întreg clerul român nimenea care să fie dispus 
a-şi schimba credinţa in fundamentalibus. Ne putem face totuş face o idee 
de condiţiunile. care îi puteau fi puse. din diploma cu care a fost confir
mat la 30 Septembrie 1641 Avram Burdanfalvi în demnitatea de episcop 
al bisericilor româneşti din comitatul Bihorului. Lui Avram Burdanfalvi 
i s"au pus numai condiţiunile următoare : 1) să depindă de superintendentul 
calvinesc şi. mai de aproape, de protopopul şi de sinodul protopopesc cal
vinesc al Bihorului, 2) să propăvăduiască adevărul evanghelic adevărat în 
limba română şi 3) in aceeaşi limbi sA fie dvârşite, în forma curau, deci 
fără " adăugiri omeneşti 

., • tainele (16). Condiţiuni similare au fost puse, 
probabil, şi lui !He lorest : ascultarea de superintendentul calvin şi propă
văduirea credinţei adev4rate în limba română. 

Pbtorirea lui Ilie Iorest a fost scurtă: la sfârşitul anului 1642 sau la 
începutul anului următor, a fost destituit şi aruncat în temniţl'I, de u�de 
a eşit numai plătind 1000 de taleri. G. Şincai, reproducând din analele 
sasului Hennann partea în care spune că lorest a fost osândit pentrucă 
în cursul vizitaţiunilor canonice " a făcut necurăţiri ", adaugă că protopo
pii ş1 preoţii care l-au condamnat erau calvini şi că vlădica piltimise fiind-

(14) Catechismul îl cunoaştem numai în ediţia doua, retipiritl în 1656 deodatl 
cu rispunsul la critica ce i-o flcuse mitropolitul Varlaam al Moldovei. A fost 
reeditat de Gh. Bariţiu sub titlul Catechinnul caloinesc impiu clerului fi poptmdrn 
rom4nesc sub domnia principilor Gluorglu Ralcoczy I fi II, Sibiu 1879. 

(15) S. DRAcoMlR, Contribuţiuni prioitoare la relaţii/ei bismce rom4nefti ln 
Rusia ln veacul al XVII-iea, Bucureşti, 1912, p. 105. 

(16) Textul diplomei l-am publicat în revista Cultura C�tin4 (Blaj), a. XVI 
(1936), pp. 516-518; în 1940 a fost publicat împreuni cu traducerea româneascl 
şi de I. LUPAS în Documn,te istorice transilvane. I, pp. 213-217. Un 1curt rezumat. 
greşit, în DoÎIRESCU, op. cit., pp. 26-27. 



d n'a primit catechismul calvinesc (17). P:lrerea lui Şincai este confirmat:1 
de recomandaţia dat:1 de mitropolitul Varlaam al Moldovei, de episcopii 
de Roman, R:ld:luţi şi Huşi şi de egumenii mân:lstirilor Putna, Moldaviţa, 
Slatina şi Bistriţa, în scrisoarea citat:1 mai sus, în care spun d " dac:1 au 
trecut trei ani - dela alegerea Jui Iorest de episcop al bisericei româneşti 
ardelene - a sculat diavolul care ur:lşte cele bune, pe popa cel marc al 
regelui, anume Gheorghe Csulai, care se află în crezul luteran în care sunt 
şi craiul şi toţi Ungurii. Şi l-a clevetit pe Iorest, arhiereul creştinilor ro;. 

mini la craiul Rakoczy Gheorghe. Şi a adus mărturii mincinoase şi i-a 
făcut marc nedreptate şi tot ce a avut au Juat dela el şi l-au legat şi l-au 
închis în temniţă nouă luni, a pătimit, fiind izgonit şi cu el o mulţime 
de preoţi creştini nu pentru altă vin:1 decât pentru credinţa creştină voind 
să-l convertească la luteranism "(18). 

Devenind vlădicia iarăşi vacant:1 Geleji a renunţat la planul său de 
a aşeza în fruntea ei o persoană străină. Atenţiunea şi-a îndreptat-o deci 
asupra călugărului din mânăstirea B:llgradului, Popa Ştefan, unul din 
candidaţii din 164-0. Mijloacele de terorizare şi siluire a noului candidat 
şi a preoţimei române ni le arată superintendentul însuş_ în extrem de 
interesanta scrisoare pe care a trimis-o la 4 Martie 1643 lui Gheorghe 
Rakoczy. ln ea Geleji îi raportează principelui discuţiile avute în aceeaşi 
zi cu Popa Ştefan, care era deja desemnat vlădică şi cu o mulţime de 
preoţi. Pregătise pentru el, pentru Stefan, un " reversal " pe care acesta 
l-a acceptat, apoi le-a citit condiţiunile stabilite pe seama episcopului şi 
a bisericei româneşti. ln legătură cu aceste condiţiuni au început discuţii 
aprinse. Mai întâiu candidatul a întrebat că dânsul cu ce mai rămâne dacă 
din 20 de protopopiate câte are biserica românească 17 sunt scoase de sub 
jurisdicţia lui şi supuse direct superintendentului. GeJeji a răspuns tăios : 
asupra acestora nu-ţi dau nici o putere, mai ales că aci protopopii au dat 
" reversal ". Trei din aceşti 17 protopopi, cari sunt pe câmpie ( e vorba 
de câmpia din centrul Ardealului) şi cari au primit scrisori de confirmare 
dela principele în urma intervenţiei lui Csulai, s'au ridicat, spunând că ei 
nu se despart de vlădica şi au aruncat scrisorile pe masa superintenden
tului. Intre timp intrase în sală şi Csulai şi cei trei protopopi văzându-l 
şi-au reluat scrisorile însi au refuzat d dea "reversal ". Cei din Ţara 
Figiraşului au declarat, şi ei, că punându-se sub protecţia principelui, nu 
s'au separat de vlădică, pentrucă i-ar ucide credincioşii cu pietre. Măria 

(17) Cronica, la a. 1638. 
(18) s. DRAGOMIR, op. cit., p. 106. Privitor la această chestiune cfr. şi z. PACLI• 

BANU, Condamnarta Episcopului llit lomt în Cultura Crtftind a. II (1912), p. 135-
140. 
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Sa poate face ce va vroi cu dânşii, dar nu se despart de vUdica lor ; dacă 
cel din Galaţi face altfel, e treaba lui. " Cei de sub jurisdicţia mea, cari 
făcuseră declaraţiuni scrise, că mi se supun, n'au îndrăznit să protesteze ", 
spune Geleji, dar ce au în sufletul lor ştie numai Dumnezeu şi ei înşişi ". 

După multe discuţii, protopopii au cerut amânarea lucrului, adică 
amânarea acceptării condiţiunilor, până la Sf. Gheorghe, fiindcă se tem 
că preoţii lor nu vor consimţi. Până la Sf. Gheorghe îi vor convoca în 
sinoade şi-i vor îndemna şi pe dânşii pe preoţi. sll le iscăleasdl. Zicând 
acestea, protopopii au părăsit sala. " Eu, continuă Geleji, am alergat după 
dânşii şi i-am întors înapoi şi le-am zis : aţi venit la moară şi nu aţi 
mlcinat, ne-aţi obosit şi pe noi şi pe Măria Sa. Dacă pierdeţi ocaziunea 
aceasta nu ştiu când vă veţi mai întâlni din nou cu ea şi veţi rămâne 
atâta timp picioare fiiră cap". Le-a propus apoi cdor prezenţi să semneze 
condiţiunile, pe care le pot discuta, cu prilejul sinoadelor din ziua de Sf. 
Gheorghe şi cu preoţii lor ca să se declare şi ei. " I-am spus şi lui Popa 
Ştefan : dacă nu semnezi " reversalul " nu vei fi vlădică iar ziua de Sf. 
Gheorghe e încă departe ". Răsgândindu-se au iscălit toţi afară de proto
popul Hunedoarei, care plecase mai înainte. Ştefan a iscălit şi "reversa
lul " şi condiţiunile rugându-l pe Geleji să-i dea din ambele câte un 
exemplu ca să le traducă în româneşte. 

1n sfârşit, superintendentul scrie lui Rakoczy că intenţionează să-l 
trimită pe vlădica în satele supuse lui, superintendentului, dându-i cu d 
pe popa Gheorghe şi pe Molodici - cu acesta ne vom mai întâlni - fără 
de care să nu poată lua contact cu nici un preot, şi în prezenţa lor să 
convoace pe preoţii fiecărui protopopiat şi să-i îndemne să primească şi 
" reversalul " şi condiţiunile, căci fără de d nu fac nimic şi să le porun
cească să nu-i atace pe protopopii cari iscăliseră. După împlinirea acestei 
misiuni, Ştefan s'ar retrage şi satele ar reveni sub jurisdicţia ·lui Geleji (19). 

Opera de convingere cu mijloacde arătate de scrisoarea superintenden
tului a durat mult, pentrucă noul episcop, SimeO'n �te/an, şi-a primit 
diploma de numire abia la 10 Octombrie 1643 . Diploma, care· începe cu 
î�şirarea păcatdor pentru care a fost înlăturat Ilie Jorest, nu cuprinde 
resmcţiile teritoriale pe care voia să le impună Geleji. -Jurisdicţia care i se 
dă se întinde asupra comitatelor Alba, Crasna, Solnocul de mijloc şi Sol
nocul din lăuntru, Dobâca, Cluj, Turda şi Târnava, apoi asupra distric
telor Chioarului, Bârsei şi Bistriţei, Scaunelor Secuieşti şi săseşti. Nu sunt 
supuse jurisdicţiei lui Bihorul, unde funcţiona Avram Burdanfalvi, Mara-

(19) Scrisoarea lui Geleji în Erdilyi protutd,u ko:rlimy din Cluj a. 11 (1881) 
p, 6-7, reprodus4, dându-i fi tradu&erea românumd tk S. Lupa, în Documente istorice 
transilvane I, pp. 218-223. 



mureşul, care cu diplo�a din 6 Maiu 1643, fusese dat noului episcop al 
Muncaciului, Ioan Juszko (20) şi au fost scoase prin însăş diploma de 
numire de sub jurisdicţia lui Simeon Stefan " bisericile" (protopopiatele) 
din Alămor, Orăştie, Haţeg, Hunedoara, Ilia şi Criş, precum şi trei proto
popiate din Ţara Făgăraşului, asupra cărora va avea numai atâta putere 
câtă îi va da superintendentul calvin. 

1n afară de această ţbmunre tentorială .a jurisdicţiei, lui Simeon 
Ştefan i s'au impus şi cea mai mare parte a condiţiunilor stabilite de Geleji 
în toamna anului 1640 şi pe care vlădica le primise şi semnase, cum am 
dzut, la 3 Martie 1643. Aceste condiţiuni sunt următoarele: 1) Cuvântul 
lui Dwnnezeu va fi propăvăduit în Duminicile şi sărbători atât în biserici 
cât şi la înmormântări şi pretutindeni unde va fi necesar numai după 
textul Bibliei. 2) Va fi impusă tineretului învăţarea Catechismu/ui tipărit 
în 1640 cu cheltuiala lui Gheorghe Csulai. 3) Botezul va fi administrat 
cu ap4 simplă, deci nu cu apă sfinţită şi firă ungere cu mir şi celelealte 
ceremonii obişnuite în biserica româneasdl. 4} lmpărtăşania va fi dată 
numai adulţilor şi celor cu vieaţă curată. 5) Isus Christos va fi venerat 
ca unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oamnei. 6) Crucilor şi icoaneţor 
din biserici nu li se va da un cult religios ci vor fi socotite numai ca 
simple podoabe şi ca unele ce amintesc patima Mântuitorului. 7) Vor fi 
eliminate superstiţiile dela înmormântări acestea făcându-se " după obiceiul 
creştinilor ", folosindu se, când va · fi nevoie, cântări religioase şi predici. 
8) Câsătoriile vor fi anunţate, înainte, de trei ori în biserică în faţa popo
rului pentru a se putea descoperi eventualele piedeci ce s'ar. opune încheerii 
lor. Cununia va fi făcută cu jurământ. Căsătoriile nu vor fi desfăcute, 
îns4 dacit un soţ îşi p4r4seşte " perfid " pe celalt şi pleacă departe, atunci 
după 4-5 ani soţul părăsit poate fi declarat liber după obiceiul observat 
în biserica ungureasdl de legea lui Calvin. 9) Răufăcătorii vor fi scoşi din 
biserică. 10) Aceia dintre Români, preoţi sau mireni, cari luminaţi de 
Duhul Sfânt vor dori să îmbrăţişeze credinţa calvinească şi să treacă sub 
jurisdicţia superintendentului calvin, vor fi liberi să o facă. 11) Vlădica 
va convoca în fiecare an un sinod, în care va desbate toate chestiunile 
importante, cerând însă şi sfatul superintendentului calvin. 12) Protopopii 
vor fi aleşi cu votul unanim al consistorului şi cu aprobarea superinten
dentului şi nici unul dintre ei nu va fi judecat şi pedepsit fără această 

(20) HoorNKA ANTAL, A munkdcsi goriig katholiktu puspăkug okmanytdra I, 
p.146. 

(21) Textul diplomei în CrPARIU, Archifl pentru filologie fi istorie pp. 628-632, 
iar, recent după original în ]UHASZ lsTvÂN, A reformdcio az erdelyi romdnok koziitt, 
Cluj, 1940, p. 246-251. 
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aprobare. 13) Cu prilejul vizitaţiunilor canonice va judeca, împreună cu 
protopopii, care îl însoţesc, cauzele mai importante ce se vor ivi Cei jude
caţi pot apela la Scaunu] de judecată vlădiceasc, care va supune deciziunile 
sale censurii episcopului calvin. 14) Preoţii români nu vor cununa, boteza 
şi înmormânta credincioşi maghiari, afară de cazul când un român se 
însoară cu o unguroaică şi ţine să fie cununat de preotul român (21 ). 

Aceste condiţiuni au fost aduse tot atunci, şi la cunoştiinţa întregei 
preoţimi, care avea datoria să le observe cu stricteţe (22). Ele modifică 
esenţial întreg ceremonialul" bisericei româneşti ortodoxe şi mare parte din 
structura ei dogmatică. Fiind obligatorie învăţarea catehismului din 164-0. 
Românii trebuia să admită numai două taine, în loc de şapte, să nege 
orice valoare a faptelor bune, mântuirea putând fi dobândită numai prin 
credinţă, după dogma calvină ca soia fides iustificat, să creadă în predeste
naţie, să eliimineze cultul Sfinţilor recunoscând un singur mijlocitor între 
Dumnezeu şi om, pe Isus Christos, să nu se închine crucii şi icoanelor, 
să introducă jurământul mirilor la cununie, să elimineze toate ceremoniile 
dela Botez, iar Liturghia însăş să cuprindă numai citiri din Biblie şi ex
plicarea lor, ca în bisericile calvineşti. De altă parte vlădica român devenia 
un simplu vicar al superintendentului, fără a cărui autoritate nu poate Jua 
nici o măsură importantă, nu poate numi şi destitui protopopi şi nu 
poate da sentinţe definitive în nici un proces, ajuns pe cale de apel înain
tea scaunului de judecată vlădicesc. 

Acţiunea de distrămarc a Bisericii româneşti n·u s'a mărginit la această 
diplomă şi la condiţiunile ei. ln 11 Ianuarie 1644 principele nobilitează 
pe popa Petru, protopopul Haţegului, care " singulari pietatis laude munus 
suum administrasse ". Intr'o diplomă dela 1 Ianuarie 1644 Petru e intitu
lat "pastor ecclesiae orthodoxae valachicae Haczak.iensis ", ceeace înse
amnă păstor al bisericei române calvine, fiindcă numai biserica reformată 
calvină era socotită biserică ortodoxă (23). La 7 Iulie 1647 principele ia 
sub protecţia sa atât contra vlădicului românesc cât şi contra altora pe 
protopopul Neacşu din Alba Iulia însăş, care funcţiona de 12 ani. Acum 
Rakoczy îl confirmă în slujbă, cu condiţia ca să predice, el şi popii lui, 
româneşte, să impună învăţătura catechismului calvinesc, să înlăture super
stiţiile dela Botez şi Cununie, să respecte punctele diplomei din 10 Octom-

(22) Un exemplar al lor cu titlul Conditiones episcopi ecclesiarumque f?alahicarum 
se pistrează în arhiva parochiei reformate din Făgăraş de unde le-a publicat istori
cul PoKOLY în Magyar protestam egyhâztiirtenelmi adatt<lr VIII (1910) pp. 107-
109. 

(23) ]UHASZ Jozsef, op, cit., p. 252-54, unde cititorii găsesc textul primei di
plome. 
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brie 1643 şi sa fie întru toate supus superintendentului calvinesc. Protopo
piatul lui Neacşu cuprindea satele Mihalţ, Lupu, Roşia de Secaş, Şpring, 
Conţa, Cut, Tibru, Tâmpilhaza (azi Rădeşti) şi încă câteva ale căror nume 
nu sunt indicate în decretul de confirmare. Toate aceste sate au fost scoase 
deci de sub jurisdicţia vlădicului Simeon Ştefan (24). Sub aceleaşi condi
ţiuni au fost confirmaţi tot atunci protopopii Laurean, Filip, Todincă şi 
Simeon, iar la 7 Iunie 1648 protopopul Ioan din Crăciunel (lângă Blaj), 
care avea, 11 sate (25). În aceeaş zi au fost confirmaţi sub aceleaş condi
ţiuni proţopopii (seniores valachicales) Ioan din Galaţi, Mihai din Patri
haza, Gheorghe din Ilia şi Oprea din Ormeniş. În fruntea întregei ţări 
a Făgăraşului a aşezat la 21 Mai 1647 pe protopopul Ştefan din Berivoi, 
cu atârnare directă de principile ţării (26), ceeace nu 1-a împiedicat însă 
ca după o lună, în 8 Iulie 1647, să-l confirme pe Ioan din Ţichindeal 
protopop peste 19 sate, supunându-l jurisdicţiei superintendentului Geleji, 
reducând astfel şi teritoriul lui Ştefan din Berivoiu (27). 

Pentruca preoţii să ail}ă la îndemân4 Biblia unicul isvor al credinţei 
în concepţia reformată Ştefan Geleji s'a îngrijit de traducerea şi tipărirea 
Noului Testament. La 5 August 1643 acesta scrie protopopilor români de 
sub ascultarea sa, să încaseze în grabâ dela preoţi florenul obicinuit, rămas · 
în restanţă din timpul lui Ilie lorest, căci are nevoe de bani ca să poată 
plăti pe traducătorul din greceşte al Noului Testament (28). Traducătorul 
a fost, la început, călug4t ul Silvestru. lntâmplându-i-se în curând moarte, 
cum spune vlădica Simeon Ştefan în prefaţa cărţii, traducerea a fost con
tinuată de alţii. În 27 August 1644 principele scria din Tokaj soţiei sale 
Susana Lorantfy, să dea popii care traduce biblia în româneşte 50 .floreni 
şi postav pentru un palton (29). În 1646 traducerea încă nu era gata, cum 
rezultă din scrisoarea dela 7 Ianuarie al acestui an trimisă de Rakoczy din 
Făgăraş lui Toma Debreczeni, administratorul averilor sale în Ungaria, în 
care-i spune că "acum traducem Biblia în limba română" (30). Opera a 
apărut, cum se ştie, în 1648. 

Tot sub domnia lui Gheorghe Rakoczy I s'a tipărit cu cheltuiala lui 

(24) Diploma e tipărită de ]UHASZ în op. cit., pp. 255-256. 
(25) Ibidem, p. 159. Reprodusă împreuni cu traducerea română în I. LUPAS, 

Documente istorice transifoane I, 238-241. 
(26) I. LUPAS, Principile ardelean Acaţiu Barcsai fi Mitropolitul Sava Branco-

. viei, Bucureşti 1913, p. 9-10. 
(27) Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj a. II, 1923, p. 38-39. 
(28) I. LUPAS, Documente istorice trtlffsilvane, I, 227-228. 
(29) BALLAGI ALADAR, A mag;yar nyomddszat tort/ne/mi fejliidese, Budapest 1878, 

p. 235. 
(30) Szdzadok din 1871 p. 718. 
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Acatiu Barcsay, " al Lugojului şi Caransebeşului Mare Ban, al corrutatului 
Severinului comite suprem", cum îl numeşte prefaţa dlrţii, Catechismul 

calvinesc tradus de Ştefan Fogarasi. Catechismul îi avea în vedere, în pri
.mul rând, pe elevii şcoalelor româneşti calvine, care funcţionau în aceste 
două ora,şe inel din veacul al 16-la, ceeace, evident, n'a împiedicat încer
carea de a-l rllspândi şi în alte plrţi. Catechismul a fost tipărit cu litere 
latine şi cu ortografie ungurească, care îi face lectura, chiar şi pentru căr
turarii de azi, foarte anevoioad. Catechismul, tradus din ungureşte, are, 
afară de Introducerea despre cărţile sfinte ale Vechiului şi Noului Testa
ment, trei părţi. Partea I vorbeşte " Despre nevoia sau dovada. omului 
care arată ce pofteşte dela noi Dumnezeu" (iubirea lui Dumnezeu şi 
iubirea aproapelui), partea II, " Despre slobozitura omului ", dă Crezul 
cu comentările necesare, apoi învăţătura despre Taine; care sunt, fireşte, 
numai două: Botezul şi Cina Domnului, iar partea III "DătAtura de har 
elitre Dumnezeu " şi " Despre legea lui Dumnezeu ", cele zece porunci 
şi Tatăl Nostru. Urmeaz4 încheierea cu "alduitura (binecuvântarea) me
sei " şi " dătătura de har după masă ". Răspunsul la fiecare întrebare a 
Catechismului e ilustrat. cu citate din s. Scriptură (31 ). 

Prefaţa dedicat« de traducătorul Ştefan Fogarasi editorului A. Barcsay 
cuprinde unele eşiri bltăioase împotriva acelora cari " nesocotesc învăţă
tura cea de Dumnezeu dat A şi de Profeţi şi Apostoli scrisă, cea în toate 
marginile lumii predicată". Este interesant, că într'o carte scrisă pentru 
convertirea la calvinism a Românilor ortodoxi se atacă Rosarium-urile şi 
Breviarium-urile necunoscute în Biserica ortodoxă, ele fiind folosite 
de catolicii de ritul latin. "în locul adevăratei învăţături creştineşti a cre
dinţei, care i-ar fi întărit prin pildele din Sfânta Scriptură - spune Pre
faţa lui Ştefan Fogorasi - trăiesc numai cu cele multe Rosariumuri sau 
mai bine zis spinetumuri, cari mai mult strică decât să însufleţească su
fletul omului ; cu multe Breviari-umuri că deja e brevis via : adică drumul 
e scurt, dar întrebi, la ce? Nu spre cer, ci spre iad cu multele legende 
sau mai bine zis ablegende. Dar unde e Catechismul ? Nu e ! Ci sunt 
multe Breviariumuri, în care sunt rugăciunile Sfinţilor, Sfiinţii însă nu 
sunt calea noastră spre cer, ci singur Christos " (32). 

Din cauza alfabetului, a ortografiei şi a limbei româneşti neînteligibile 
în care. a fost scris, Catechismul lui Ştefan Fogarasi n'a putut avea nici 

(31) Textul e retipirit în fotocopie şi transcriere de TAMÂS LAJOS în Fogarasi 
Istvan Kdteja. Cluj 1942, pp. 43-65, iar MoZES ANDRAS în A11 erdilyi romdn refor
mâcio kdteirodalma, Cluj 1942 îl reproduce cu textul maghiar, de pe care a fost 
tradus pp. 46-67. 

(32) Bibliografia rom4neascd TJeche I, p. 162-63. 



o influenţă asupra obştei ortodoxe a vremii. Iau câteva mostre de limbă 
din această bizară carte : 

6ntrebare : " Kuket dreptensze desztoinits szentem prae betej szau bintetjalae 
de o vreme szau trupaszke si pra bintetujale de veatsiae dare jaeate vro kale praen 
kare ku Dumnedzeu szene putem empeka ? " 

Sau : " Ketse puny ,i atsaszta enke lenge atsajas Pogori pre pekurae ? " Răs
puns : " Jum jen en iszpititurile grelle a mele premine ku atsaszta veszliture szeme 
haeneszk, kum Domnul mjeu Iesus Christus ku sztrinsurile si ku dsutrujale nezs 
pusze a inimijei a szueffletuluj luj pre mine de kinurile si de dsudrujale a peku
rijej eman szlobodnitume ". 

Cititorii îşi pot da seama înşişi, citind textele reproduse, de felul cum 
a putut fi înţeleasă de simpli credincioşi români şi în ce măsură i-a putut 
influenţa opera de propagandă a predicatorului Fogaraai. 

Şi nu puteau impresiona şi impune acest fel de cărţi nu numai din 
cauza neînţelesei şi a bizarei lor ortografii, ci şi pentru .că aceia dintre 
preoţi şi mireni cari aveau preocupări de natură teologică, dispuneau acum 
de o mulţime de publicaţii, româneşti şi ele, de cel mai pur ortodoxism. 
Astfel vlădica Ghenadie, care ştiuse rezista îndemnurilor lui Gavrilă Beth
len de a iniţia însuş opera de calvinizare a Bisericii, a început în ultimul 
an al păstoriei sale - 1640 - cu sfatul preoţilo1 cari " foarte se jeluiau " 
de lipsa ei, retipărirea Evangheliei cu învtlţdtura a omonimului şi anteceso
rului din 1580-81. Murind " când au început a se tipări aceste cărţi " a 
lâsat ca opera să fie dusă la bun sfârşit de u1maşul sâu. Acest urmaş a 
fost, cum am văzut, Ilie Iorest, venit din Moldova lui Vasile Lupu, sub 
care cartea a şi apărut în 1641 " ca să se înmulţească Cuvântul lui Dum
nezeu .şi prin toate bisericile să fie preoţilor de propovedanie ", cum spune 
edîtoiul în epilogul ei (33). 

ln anul următor -1642 -apare la Govora Evanghelia învtlţdtoare cu 
predici, tradusă din ruseşte, pentru toate Duminicile şi sărbătorile anului. 
Traducătorul, ieromonahul Silvestru, pare a fi avut în vedere şi victimile 
propagandei calvine de peste munţi, pentrucă în prefaţa către cititori spune 
că ceea ce l'a îndemnat să traducă în româneşte această carte a fost " că 
v:lzui în neamul nostru mulţi unii ce aceia oameni de amândouă cetele, 
proşti şi sufleteşti, cari pentru necuviinţa se deptlrtarlJ. cu învtlţtlturi strfJine 
şi cu proastă şi scurta mintea lor răzlăşuindu-se din credinţa adevărată, 
potrivnică bisericii lui Dumnezeu cu ereticii împreunându-se şi ca musca 
la dulceaţa mierei aşa şi ei înşelători de spăsenia proştilor şi întru amără
ciunea veninului cel purtăto1 de moarte necând şi ucigând sufletele lor şi 

(33) BIANu-Hooos, Bibliografia romdneascd veche I, pp. 115-18. 
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ale oamenilor". Rostul cărţii este "sll fe propovedanie crqtin/Jtllţii noastre 
a sfintei biserici apostoleascll a Rllstlritului" şi, ca "o spadă de amândouă 
părţile ascuţită " să " taie toată fără de legea şi necurăţia şi hulele ereti- . 
cilor" (34). ln acelaş an apar în Câmpulung lnv<lţl}.turile preste toate zilele 
traduse din greceşte şi tipărite de ieromonahul Melchisedec, în care 
se vorbeşte cititorilor despre pocainţlJ, despre spO'Vedanie şi despre in
chinarea Crucii, tot atâtea lucrări socotite de propaganda calvină scornituri 
omeneşti. 

Cartea care a avut în Transilvania cea mai mare răspândire din toată 
literatura noastd veche, au fost Cazaniile mitropolitului Varlaam al Mol
dovei tipărite în 1643 la laşi cu cheltuiala voevodului Vasile Lupu. Aceste 
Cazanii au fost până târziu în veacul al 19-lea în numeroase sate hrana 
sufletească a credincioşilor. Episcopii de mai târziu ai Blajulw, Atanasie 
Rednic şi Gregorie Maior au găsit-o cu prilejul vizitaţiilor lor canonice din 
1767, 1769 şi 1776 în părţile Bistriţei ca şi în Sălaj şi Ţara Oltului, iar 
exemplare din ea se găsesc şi azi în atâtea din bisericile Maramureşului. 
ln nici una din aceste biserici nu s'a găsit însă nici Catechismul lui Csulai 
din 1640 şi nici Catechismul din 1648 al lui Ştefan Fagarasi. 

ln cărţile acestea, apoi în Evanghelia înv<lţ<ltoare tipărită în 1644 la 
mânăstirea Dealului, din care exemplarul din VişăuJ de mijloc (Maramu
reş) poartă iscălitura calvinizantului Mihail Molodeţ însuş (35) şi �apte 
tai.ne apărute în acelaş an la Iaşi, preoţimea ardeleană, asaltată din toate 
părţile de-o propagandă necruţătoare şi neobosită, gllsea interpretarea largi 
a întregei credinţe ortodoxe. 

Şi putea găsi aceastl interpretare, dată în legături directă cu cate
chismul, a cărui răspândire i se impunea, în RIJ.spunsul la catechismul 
calvinesc din 1640, răspuns redactat şi tipărit de Mitropolitul Varlaam al 
Moldovei în anul 1645. Lucrarea ierarhului moldovean se adresează "iubi
ţilor creştini şi cu noi de un neam Români, pretutindeni tuturor ce se 
află în părţile Ardealului şi în alte părţi pretutindenea ce sunteţi cu noi 
într'o credinţă ", ... " ca nu cumva să se întâmple să fie neşcine sfătuit şi 
amăgit de vicleşugul şarpelui adică al ereticilor " şi să cadă îndepănându
se " de Biserica noastră cea pravoslavnică ". Rostul Raspunsului este d 
arate " strâmbătura şi tilcul cel rău " al ereticilor cari " tilcuiesc rău şi 
strâmbează sfânta Scriptură", nădăjduind "cei _din afarl de pravoslavie" 
că Românii se vor speria şi se vor lăsa înşelaţi de " eresia cea rătăcită ". 
Varlaam se adresează cu nespus! iubire fiilor săi întru Hristos de peste 
munţi, îndemnându-i să se păzească de aceia cari vreau "cu dăsclliile lor 

(34) lbidrm, pp. 121-123. 
(35) I. BARI.BA, lmcrip#i din biseriale MMamrtrqullli, Bucureşti 1909, p. 209. 



�ele ucigătoare de suflete " să vă afunde întru eresia lor cea rea şi să 
păstreze ceeace " am luat d.ela moşi şi dela strămoşi şi de Duhul Sfânt 
cu luminatele soboare a sfinţilor părinţi mărturisite ", murind, dacă va 
fi nevoie, " cu credinţa cea dreaptă întru Christos" (36). 

Rt2spunsul întocmit " cu adunare şi sobor ", adică în soborul convocat 
la Ia�i de Varlaam îţidată după ce i-a căzut în mână "cărţulia plină de 
otiavă de moarte sufletească " şi la care au luat parte episcopii din aman
două principatele, combate într'un stil, care e departe de limpezimea ace
luia din. Cazanii, învilţăturile Catechismului calvinesc referitoare la necesi
tatea faptelor bune pentru mântuire, la cultul sfinţilor, pe care nu-i che
măm în ajutor ca pe niş,te Dumnezei şi ca pe nişte sluji şi prieteni ai lui 
Dumnezeu, la cultul ic6anelor, la superioritatea " curăţii " faţă de căsă
torie, la taine etc. "Biserica lor, a calvinilor, scrie Raspunsul nici o sfinţie 
nu are, nici preoţie nici are cele şapte taine. Nici săbornicească că nu-i 
în toată lumea, nici din toate limbile adunată. Nici apostolească că nu-i 
dela apostoli ci-i de cµrând şi nouă ... Apostolii învaţă curăţia să fie mai 
mare decât căsătoria, care ci strică şi silesc pe toţi oamenii să se căsăto
rească. Apostolii învaţă că popa să fie bărbat unei muieri, iară ei pănă 
în şapte muieri iau şi-s tot popi ". 1n încheiere sunt îndemnaţi din : nou 
să tină cu tărie la ceeace " a legiuit şi ce a tocmit biserica cea adevărată 
ce să chiamă a soborului şi a apostolilor " iar pe aceia cari " scad şi 
adaug din câte au tocmit şi au legat acele sfinte şapte soboare " să-i 
gonească din biserica lui Hristos ca pe nişte eretici (37). Aceia dintre 
preoţii ardeleni cari ştiau slavoneşte se puteau lămuri asupra credinţei orto
doxe în comparaţie cu cea calvină şi din micul catechism tipărit la laşi 
în 1642 (38). Cit de doritori erau preoţii cărturari români din Ardeal de 
a avea cărţi cu ajutorul cărora să poată rilspunde propagandei calvineşti 
ne-o arată şi faptul că în 1680 i s'au adresat patriarhului Dosoftei al Ieru
salimului care petrecea în Ţara Românească · să le dea o astfel de carte. 
Patriarhul, ocupat cu alte chestiuni care i se păreau mai importante, le-a 
dat abia în 1690, când calvinismul nu mai constituia o primejdie, o carte 

(36) Un exemplar al R4sprnuului lui Varlaam se găseşte în Biblioteca Acade
miei Rom&ne, Cărţi vechi Nr. 48. Prefaţa a publicat-o N. Drăgan după copia 
manuscrisului Codicelui lui Gheorghe Ştefan din Biblioteca centrală archidiecesană 
din Blaj în Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj III (1924-25), pp. 
245-49. 

(37) Un rezumat al Rtlspunsului la N. Drăgan l. cit., p. 251-252. Privitor la 
Rtlspunsul lui Varlaam cfr. şi N. I. GHITBSCU, T,ei sute de ani dela R4spunsul lui 
Varlaam la Catechinnul calvinete. Bucureşti 1945. 

(38) Bibliografia ,om4neasc4 vecM IV, p. 23-24. 
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scrisll în greceşte nlldlljduind cll unii dintre boieri o vor traduce "în 
limba valahll " ca sll poatll fi de folos întregei biserici (39). 

Gheorghe Rikoczy I a murit în toamna anului 1648, urmindu-i fiul 
sllu cu acelaş nume care-i fusese ales urmaş de dieta din 1642. Schimbarea 
în domrua ţllru nu a adus nici o schimbare în politica faţll de Biserica 
româneascll. Cei doi mari inspiratori ai acţiunei de " reformare " a ei, 
superintendentul Geleji şi preotul curţii domneşti Gulai au continuat a 
rllmâne în slujbele lor, precum a rllmas în slujba lui şi slllbănogul Simeon 
Ştefan, îndurând toate umilirile şi ale persoanei sale şi ale Bisericei pe 
care o pllstorea mai mult din mila principelui şi a sfetnicilor lui decât din 
mila Duhului Sfâm.. 

Cu diploma de numire din 10 Octombrie 1643, Simeon Ştefan obţi
nuse, cum s'a văzut, jurisdicţie vllldicească asupra comitatelor Alba, Cras
na, Solnocul din lăuntru şi de mijloc, Dobâca, Cluj, Turda şi Târnava, 
asupra districtelor Chioarului, Bistriţei şi Bârsei şi asupra Scaunelor Se
cueşti şi Săseşti. Jurisdicţia lui nu cuprindea deci Banatul unde stllpinea 
Banul Acaţiu Barcsay, editorul catechismului tradus de Ştefan Fagarasi, 
asupra comitatului Hunedoarei, cu cele patru protopopiate ale lui, Orlştie, 
Haţeg, Hunedoara şi Ilia şi nici asupra Ţllrii Oltului, cari atârnau de 
superintendentul reformat. Asemenea nu-i era supus comitatul Bihorului, 
unde, ptobabil, continua să pllstorească Avram Burdanfalvi sau vre-un 
urmaş al lui şi nici Sătmarul, unde reforma pare a fi câştigat, cum rezultll 
din diploma dela 17 Februarie 1614 a lui Gavril4 Bcthlen, o mulţime de 
preoţi români cari au rămas supuşi superintendenţiei calvineşti de aci (40). 
Maramureştul se ţinea la aceea dată, - 1643 - de episcopia rutean:1 a 
Mucaciului, ia1 asupra p:1rţilor arădane, păstorea până în vare anului vlă
dica sârb Longhin din Mânăstirea s. Nicolae din lnău. 

La 12 Aprilie 1650, Gheorghe Rakoczy II crează din districtul Chio
. arului şi din comita tele Solnocul de mijloc şi din llluntru, Maramureş şi 
Sătmar, o nouă episcopie românească, în fruntea căreia îl aşează pe Savul 
Popa care - spune diploma de numire · - " deşi este supus greşelilor 
bisericei greceşti, totuşi este însufleţit de dorinţa îndreptării sfinte " (licet 
illius religionis defectibus obnoxiu, nihilominus cupidine accensus perhi
betur). Noul vlădică va fi dator, conform diplomei de numire, sll predice· 
cuvântul lui Dumnezeu Românilor româneşte şi Rutenilor ruteneşte, să 
silească sub pedeapsa destituirei pe preoţi să-şi cumpere Testamentul Nou, 

Catechismul fi Psaltirea (apărută numai în anul următor) şi să propovă-

(39) D. STANILOAIB, Viaţa fi activitatea Patriarhului Dosoftei al Ierusalimului 
fi legdturile lui cu ţdrile românqti. Cemiuţi, 1929 p. 46. 

(40) Ştefan }UHASZ, op. cit., p. 139. 



duiască din acestea învăţăturile sfinte, părăsind superstiţiile ; căsătoriile 
sll le desfadi numai pentru adulter, cerând când va fi nevoie, sfatul şi 
îndrumările superintendentului calvin din Alaba Iulia şi ale vlădicului 
românesc de aci, cărora este dator să li se adreseze în toate chestiunile 
importante ; să participe la sinoadele anuale pe care le va convoca vlădica 
Simeon Ştefan iar în guvernarea eparhiei să asculte de sfatul seniorilor 
(protopopilor) ( 41 ). 

Din motive necunoscute dar bănuite, vlădica Savul a părăsit proaspă
tul scaun, trecând în vare anului următor (1651) în Moldova. La 17 Iunie 
principele scrie Bistriţenilor să cerceteze pe ce căi ascunse a izbutit viă
. dica. să treacă munţii şi să nu creadă cele ce le-a spus despre cauzele 
plecărei lui din scaun, fiindcă dânsul, principele, s'a purtat cu bunăvoinţă 
faţă de el. 1n fine, adaugă Rakoczy, dacă nu-i trebue vlădicia, asta e treaba 
lui (42). 

După plecarea în Moldova a lui Savul Popa principele a restituit lui 
Simeon Ştefan, cu diploma din 7 Iunie 1651, jurisdicţia asupra Chioarului, 
a Solnocului de mijloc şi din lăuntru, supunându-i aCUII\ şi Sătmarul. 

1n aceeaşi zi a fost numit însă episcop al Maramureşului cunoscutul 
Mihail Molodeţ, omul de încredere al lui Geleji, pe care îl destinase ca 
însoţitor al lui Simeon Ştefan în vizitaţiile ce UJ ma să facă pent1 u a-şi 
îndemna preoţii să accepte grelele condiţii pregătite pentru biserica româ
nească. Şi lui Molodeţ i s'au impus aceleaşi sarcini ca şi lui Savul Po
pa (43). fn anul urmjtor a fost redusj şi jurisdicţia lui Molodeţ, luându-i
sc protopopiatul Sighetului, în fruntea căruia a fost aşezat protopopul 
Simeon Pătraşcu, sub cunoscutele condiţiuni de a impune învăţarea cate
chismului calvinesc din 1640 şi de a elimina "superstiţiile" dela botez 
şi cununie şi de a· atârna de superintendentul reformat, care dela 1649 
înainte era Gheorghe Csulai, fostul preot al Curţii (44).· Simeon Molodeţ 
a stat în fruntea bisericei maramureşene până la sfârşitul anului 1661 sau 
începutul anului următor, când pare a fi fost destituit pentru unele fapte 
"scandaloase şi necuviincioase" (botranykoztato es illetlen). Despre păsto
rirea lui aci nu avem nici o informaţie afară de câteva însemn.lri păstrate 

(41) N. DOBRESCU, Fragmente priflitoare la istoria bisericei romdne. Budapesta 
1905, pp. 31-33. 

(42) HuRMUZAKl-IORGA, Documente XV, 2 p. 1199 Nr. 2248. N. Iorga publi
când această scrisoare a ui G. Rakoczy II face în notă observarea, că ea e "un 
adaus la biografia lui Sava Brancovici ". Afirmaţia este inexactă. Sava Brancovici 
a ajuns vlădică numai în 1656 şi deci nu-şi putea părisi scaunul în 1651. 

(43) N. DoBRESCU, op. cit., pp. 34-36. 
(#) Petru Boo, Szmirnai szent Polyka,pw, p. 92-93 sau C1PARIU, ArchifJ pen

tru filologie fi istorie, p. 610-611. 



pe vechi cărţi de slujbă bisericească şi afară de o vagă ,amintire într'o 
hotărîre din 25 Aprilie 1658 a Comitatelor (45). 

Tot Gheorghe Rakoczy II scoate şi Zarandul de sub păstorirea vlă
dicului românesc, aŞezând în fruntea lui cu Diploma din 15 Decembrie 
1648 pe protopopul Petru Csucsy, cu condiţia ca să atârne de superinten
dentul calvinesc, să predice româneşte, să impună învăţătura Catechismului 
calvinesc şi să elimineze superstiţiile dela botez şi cununie (46). 

Pentru a complecta numllrul cărţilor necesare reformllrii liturghiei 
care, după doctrina calvină, trebuia să constea numai din citirea şi expli
carea Scripturii şi din cântări scoase din Scriptură, Gheorghe Rakoczy II 
s'a îngrijit să dea bisericei româneşti o nouă traducere a Psalmilor. Tra
ducerea a apărut în 1651 în tipografia din Alba Iulia. ln Prefaţa cărţii 
se arată, ca şi în prefaţa Noului Testament din 1648, necesitatea folosirei 
limbe i poporului în slujbele bisericeşti. Cine foloseşte o limbă străină se 
aseamănll " cinghiilor, bucinilor, trâmbiţelor şi alllutelor ce sună numai şi 
nu dau osebitudl ,, , acela opreşte pe ascultători ca să nu poată zice amin 
pe rugllciunea lui cumu-i obiceiul, că pre ce nu înţelege nu poate zice 
amin ca să întărească cu aceea şi să pecetluiască rugăciunea lui ". Litur
ghiile, rugăciunile şi cântările şi alte slujbe dumnozeeşti „ înaintea lui 
Dumnezeu încă nu-s voite •• dacă sunt făcute în limbă străină " cum fac 
papii de Râm şi cei baraţi leneşi şi Pateri ce se ch�ă Părinţi şi deave
stăvnici şi călugăriţe care nimica nu ştiu carte şi încă cântă Tatăl Nostru 
şi Ave Maria şi psalmi în limba strllin:l făr:l de toad ştiinţa ... Aceştea 
sunt ca " gaiţele şi ca pasărele cari-le-s fără de toată ştiinţa şi vor să 
grăiască ca şi omul ,, . Prefaţa care cunoaşte numai taina botezului şi a 
Cinei Domnului se bucură că "tot cinul bisericilor româneşti şi greceşti 
iaste din Psaltire „ şi de aceea laudă foarte acest obiceiu „ că cu slujbă 
şi rugăciuni din Scriptura sfântă nu din aflături omeneşti, că adevăr în 
deşert îl cinstesc pe Dumnezeu cu aflături omeneşti" (47). 

Un răspuns trebuia apoi dat şi criticei pe care sinodul vlădiceasc din 
.cele două principate a fllcut-o în 1645 Catechismului calvinesc din 164-0. 
Răspunsul a venit cu o întârziere cu totul inexplicabilă de unsprezece ani,· 
fiind tipărit abia în anul 1655 sub titlul : Scutul Catechismului cu rd.spuns 
din Scriptura Sfânt/J. tmpotriva raspunsului a d""'1 ţd.ri fd.r/J. Scripturi). Sfân
t/). 

,, . ln lunga " predoslovie „ autorul Scutului se adresează episcopilor celor 

(45) Pentru cea dint4iu vezi I. BARLBA, op. cit., p. 43 Nr. 164, p. 101 Nr. 358 
şi p. 209 Nr. 778. Pentru a doua Al. CzIPLB, Documente priflitoare la episcopia 
MMamurefUlui, Bucureşti 1916 p. 55. 

(46) Marki SANDoR, Aradvdrmegye i, Arad 1zdbad kiralyi vtb-01 tortinete II, 
Arad 1895 p. 237. 

(47) Bibliografia rom4neaic4 veche I, 184-189. 



două ţări, cărora li se pare aurul plumb şi lumină întuneric, acuzându-i 
că umblă în veştminte de oi iar înlăuntru sunt lupi răpitori, se feresc de 
carne şi se îmbată de vin " din care iaste curvia ", că n'au atâţia peri pe 
cap câte obiceiuri au şi propăvăduiesc contra legii lui Pavel. " Care apostol 
v'a învăţat - îi întreabă Scutul- când botezaţi de scuipiţi şi suflaţi pe 
apă şi puneţi peceţi de ceară în capul porobocului şi-l ungeţi cu mir şi-l 
învârtiţi de trei ori prejur de masă şi-l închinaţi icoanelor, căci Christos 
ne-a învăţat în alt chip a boteza ? Ca,e apostol v'a învăţat, la petrecania 
morţilor de puneţi icoane pe pântece. şi le sărutaţi şi cereţi bani şi le pu
neţi cruce de ceară, în mână şi ban şi le daţi merinde şi udaţi cu vin şi 
începe popa a trage lut pe el şi alte nebunii multe ca acestea ? In ce 
Scriptură Sfântă aţi aflat la căsătoria oamnilor de-i încingeţi cu brâu şi 
le puneţi cununi în cap şi lumini în spate şi le îmbucaţi miere " ? 

După acest necruţător rechizitoriu, urmează răspunsul însuş. Mai 
întâiu se arată într'o expunere confuză, plină de repeţiri şi cu nenumărate 
citate din Scriptură, că omul nu poate îndeplini pqruncile, care ni s'au 
dat numai " ca să ne fie nouă oglindă întru care să ne vedem păcatele ", 
fiindcă " omul după căderea lui Adam cu care am căzut şi noi, iaste 
mort în păcate şi nici se poate miş_ca spre bine cum nu se mişcă, trupul 
mort". De aceea omul nu se mântueşte cu faptele lui bune ci numai cu 
credinţa în Isus Christos: "nici Avram, nici David nici altul nime nu s'a 
îndreptat din ţinerea legii ci numai din mila lui Dumnezeu ". Se expune 
apoi învăţătura calvină despre biserica cea adevărată şi semnele care o de
osebesc de "soborul sătanei ", despre curt'Jţie sau devt'Jstt'Jvnicie (abstinenţa 
dela căsătorie), despre post şi despre spovedanie. Un capitol special vor
beşte despre icoane, cultul sfinţilor şi al Crucii. " Iară unde aduceri Cru
cea lui Christos că o cinstiţi fiindcă s'a vărsat sângele lui Cluistos pe 
dânsa, faceţi idolie mare dând cinste lui Christos unui lemn " ... " Dac:I 
ziceţi crucei că este· făcătoare de vieaţă şi o cinstiţi aşa tare pentrucll a 
fost aşternutul lui Christos şi şi-a vărsat sângele pe ea, dară ca ce nu 
scriiaţi şi pe luda şi să-l cinstiţi şi să-l sărutaţi, că el vându pe Christos 
d-şi verse sângele pentru noi şi el fu mai vârtos oca (cauza) morţii lui 
Christos şi ca ce nu cinstiţi şi pe Pilat şi pe toţi jidovii cari omorîră pe 
Christos?" 

ln partea doua Scutul reproduce învăţăturile catechismului din 1640 
despre taine, apoi se explică cele zece porunci, Tatăl Nostru şi se dau 
câteva rugăciuni ( 48). 

(48) Scutul a fost retipărit de Gh. Bariţiu sub titlul Cattchinnul calvinesc 
impw cinului fi poporului românesc tub domnia principilor Gheorghe Rakoczy I şi 
II. Sibiu 1879. 



La data apariţiei Scutului vlădica Simeon Ştefan, probabil, nu mai era 
în vieaţă. Ultima amintire despre el o avem din 22 Maiu, când numeşte 
protopop al Hunedoarei pe Ioan Popa (49). ln loc1;1J lui, Gh. Rakoczy II 
îl numeşte la 28 Decembrie 1656, în ajunul aventurei din Polonia, care a 
adus prăbuşirea şi a lui şi a ţării Ardealului, pe Sava Brancovici. Numirea 
nu se face ca aceea a lui Simeon Ştefan, în urma alegerii sinodului preo
ţilor români, ci numai la stăruinţa deosebită (singulari intercessione) a 
superintendentului calvinesc Gheorghe Csulai. Jurisdicţia noului vlădică se 
întindea, spre deosebire de aceea a antecesorului, şi asupra comitatelor 
Hunedoarei şi asupra Zarandului, Bihorului, a Maramureşului - unde 
continua totuş să păstorească Mihail Molodeţ - şi a Severinului, care în 
1658 va ajunge sub stăpânirea turcească, fără a cuprinde însă Satu Mare, 
care pare a fi ajuns din nou în atârnare de superintendenţia calvinească 
de dincolo de Tisa, precum nu cuprindea nici districtul Făgăraşului. kt,e
menea nu este scos de sub păstorirea lui nici protopopiatul Alămorului, 
cum fusese scos în 1643 de sub păstorirea lui Simeon Ştefan. 

Diploma de numire a lui Sava Brancovici nu cuprinde cunoscutele 
15 condiţiuni impuse antecesorului, ci numai condiţia de a tipări cărţi 
româneşti şi de a întreţine şcoli. Condiţii speciale, necuprinse în diplomă, 
i-au fost totuşi impuse căci de ele face amintire diploma lui Mihail Apafi 
din 23 Aprilie 1662, cu care Sava a fost numit a doua oară în fruntea 
episcopiei româneşti a Belgradului, spunând că e dator " conditiones per 
reverendum quondam Georgium Csulai ... prescriptas observare" şi care, 
condiţiuni,. având în vedere pe autorul lor, nu puteau urmări decât ve
chiul ideal de reformare a bisericii româneşti (50). 

Peste câteva zile - în Ianuarie 1657 - Gheorghe Rakoczy II porneşte 
pe o iarnă cumplită cu o armată rău echipată pentru cucerirea tronului 
Poloniei. lnfrânt, se întoarce acasă şi este înlocuit, la cererea Porţii, de 
către dieta din 15 Octombrie, cu Francisc Rhedey. Incepe apoi anarhia 
pustiitoare cu luptele principilor rivali' şi cu năvdlirea în ţară a Turcilor 
şi a Jătarilor, până în Septembrie 1661, când dieta îl alege pe Mihail Apafi 
impus de paşa Ali, comandantul trupelor turceşti, care invadaseră princi
patul. Anarhia pătrunsese şi în biserica românească ortodoxă, care avusese 
într'un moment doi episcopi, pe Sava Brancovici, care trecuse de partea 
lui Gh. Râk6czy şi pe Ghenadie III, omul lui A. Ba, csay, care nici în 
cele mai dramatice momente ale vieţii sale şi ale ţării, nu a pierdut din 

(49) N. DoBRBSCU, op. cit., p. 42. 

(SO) Diploma de numire a lui Sava în CJPARIU, ArchiTJ pentru filologie # istorie, 
pp. 648-650, iar Diploma din 23 Aprilie 1662 în A. BUNI!A, în Vechile episcopii 
românefti, Balj 1902, pp. 120-122. 

·, 



vedere interesele reformei. ln diploma din 15 Februarie 1660, cu care l-a 
numit în fruntea bisericei româneşti pe Ghenadie III, A. Barcsay, îi im
pune condiţii de calvinizare, care nu sunt cu nimic mai îngăduitoare decât 
acelea fixate în 1643 de Ştefan Geleji pe seama lui Simeon Ştefan şi a 
clerului său. Noul vlădică va îngădui răspândirea cuvântului lui Dumne
zeu numai în limba română, va elimina superstiţiile, administrând tainele 
care sunt numai două, botezul şi cina Domnului, " a:,;a cum scrie la Scrip
tură", va predica numai învăţăturile Scripturei şi de aceea fiecare preot 
va avea Noul Testament şi Catechismul eşit cu câţiva ani mai înainte (1640), 
va atârna întru toate de superintendentul calvin, a cărui jurisdicţie asupra 
bisericei româneşti rămâne neatinsă (51). 

Un nou sprijin a primit acţiunea de calvinizare a bisericii româneşti 
dela Susana L6rantfy, văduva lui Gheorghe Rakoczy I, stăpâna, după 
moartea soţului său, a districtului Făgăraşului. Aceasta, în timp ce arma
tele fiului său mai mare, erau înfrânte în Polonia, înfiinţează în Făgăraş 
o şcoală românească, ale cărei rosturi sunt stabilite în statutele publicate 
la 3 Aprilie _1657. Localul şcoalei româneşti este în apropierea şcoalti 
maghiare, ca astfel inspectarea ei s:l fie mai uşoară şi elevii români să 
poată învăţa ungureşte şi elevii unguri, cari voiesc, să poată învăţa româ
neşte. Dascălul şi elevii români vor avea locuinţe, săli de învăţământ şi 
curte proprie. Şcoala românească se .. bucură de toate privilegiile şi favo
rurile celei maghiare. 

Magistrul şcolii e numit de către st:lpânitorul cetăţii şi e supus con
sistorului reformat din Făgăraş. Trebuie să aibă pregătire temeinică, câşti
gată în şcoala reformată, să ştie ceti, vorbi şi scrie bine româneşte. Pe 
elevi îi va învăţa a scrie şi, mai ales, a ceti fără greş Testamentul Nou, 
Psaltirea # Catechismul calvinesc tip:lrit în 1640 la Alba Iulia, apoi TatlJ.l 
Nostru, Crezul, Zece porunci, le va explica taina botezului şi a Cinei Dom
nului şi, în sfârşit, cântările bisericeşti, care se cântă în bisericile din 
Lugoj şi Caransebeş şi principiile Catechismului. Magistrul e dator a trăi 
în relaţiuni bune cu magistrul _şcoalei maghiare, asemenea şi elevii cu elevii 
aceleia. ln Duminici şi sărbători va conduce elevii la biserică unde va lua 
parte la serviciul divin cântând cântările sfinte în româneşte. Tot dânsul 
e dator a traduce rugăciunile obişnuite a se recita zilnic şi a le cânta în 
biserică. 

Pentru controlarea învăţământului se instituie o comisie compusă din 
2-3 membrii ai consistorului reformat, cari ştiu româneşte, şi din câte doi 

. (�1) HURMUZAKI-IORGA, Documente XV, 2 p. 1291-93, Nr. 2391. Asupra lui 
vezi ş1 I. LUPAS, Principile ardelean Acaţie Barcsay fi Mitropolitul Sava Brancovici 
Bucure�ti 1913 pp. 16 squ. 

' 
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boieri şi preoţi învăţaţi. Aceştia sunt datori a vizita şcoala de cel puţin 
două ori pe lună. În fiecare an se vor ţine două examene publice : unul 
primăvara, cu două săptămâni înaintea Paştilor şi al doilea toamna, cu 
două săptămâni înainte de culesul viilor. La examene vor fi invitaţi preo
ţimea, boerimea districtului şi alţi oamnei învăţaţi. 

Statutele fixează apoi salariul magistrului şcolii, pe care îl plăteşte 
parte principesa parte boerii români din district. ln viitor în acest ţinut 
al Făgăraşului preoţi şi învăţători pot fi numai cei eşiţi din şcoala aceasta. 
Satele şi protopopii cari vor primi preoţi străini se pedepsesc (52). 

Cu o zi înainte, la 2 Aprilie 1657, Susana L6rantfy, o presbiteriană 
fanatică neîngăduind în teritoriul care-l stăpânea amestecul nici unui epi
scop, dăduse un regulament despre vizitarea parohiilor şi preoţilor români 
din districtul Făgăraşului (53). 

Cât timp a funcţionat şcoala Susanei L6rantfy, nu ştim. Ultima amin
tire a ei o avem din 23 Iunie 1662, când Mihail Apafi porunceşte să se 
menţină salarul magistrului Mihail Szilvasi, pe care funcţionarii cetăţii 
voiau să-l reducă. Şcoala pare a fi avut un număr mărişor de elevi, pent
rucă la 16 Maiu al aceluiaş an, principele dăduse ordin să se ridice 
un nou local şcolar mai mare şi mai corespunzător (54). 

După ce, în urma morţii în luptă a rivalului său Ioan Kemeny (22 
Ianuarie 1662), a ajuns stăpân pe situaţia pe care n'a visat-o niciodată, 
Mihail Apafi a început a face ordine şi în biserica românească. Noul prin
cipe socotea scaunul vlădicesc al Bălgradului vacant "propter flicissitudinem 

(52) Statutele au fost publicate de I. PoKOLY în Magyar protestdm egyhdz
tortbrelmi adattdr VIII (1910), pp. 112-117. Privitor la documentele publicate aci 
de Pokoly cfr. Z. PACLISANU, Documente privitoare la istoria bisericii 'fomâne aflate 
tn arhiva parochiei reformate tn FăgdrQf în revista Cultura creftin4 clin Blaj I (1911) 
p. 285 squ. 

(53) I. PoKOLY, l. cit., pp. 110-111. Procesul verbal al unei astfel de vizitaţii 
din Februarie 1658 în Anuarul Institutului de istorie naţionald din Cluj VII (1936-
1938), pp. 586 squ. 

(54) I. PoKOLY, l. cit., pp. 118-119. De altă parte trebuie observat, că în regi
strul de cheltuieli ale cetăţii Făgăraş clin 1662 şcoala română nu mai figurează. 
Aci e amintit numai magyar schola mester-ul şi scholabeli magyar didkok. Revista 
Erdelyi Muzeum (Cluj) din 1891, p. 631. Scrisoarea din 10 Octombrie 1694 dată 
de conducerea bisericii reformate din Ardeal lui Constantin Brâncoveanu, în care 
unii cred· că găsesc o amintire a acestei şcoale, este în partea care ne interesează 
atât de defectuos publicată încât e cu totul neinteligibilă : " ... suae celsitudini 
permiteretur, ut templum graecanicae religionis, quod nune in oppido Fogaras, soia 
per leges Regm exercitii solidi templi parochiae et scholae jure gaudet tamquam dictae 
religionis ... " pare a spune cu totul altceva. Pare numai, căci în realitate te tul nu 
înseamnă nimic. Scrisoarea e tipărită de Ilarion Puşcariu în Documente pentru 
limbd fi istorie, li, Sibiu, 1897, pp. 358-359. Cert este numai că în diploma clin 
19 Martie t 701 împiratul Leopold I porunceşte episcopului Atanasie Anghel, trecut 
la unirea cu biserica Romei, să înfiinţeze o şcoală în Făgiraş. N. Nilles, Symbolae 
etc. I. 



temporum et rerum ". La început se gândea să aşeze în fruntea ei un că
lugăr din Moldova şi s'a şi adresat Mânăstirilor de acolo să-i recomande 
o persoană potrivită. Acestea îi recomandă cu scrisoarea din 10 Noembrie 
1661, iscălitii de Sofronie, egumen la Dobrâmera (?) şi Teodosie egumen 
la Căşin, pe Danii! " părinte dintre fraţii noştrii " socotindu-l " destoinic 
şi învăţat întru toată legea creştinească "(55). Un sinod al preoţilor români 
l-a ales însă d_in nou pe Sava Brancovici " unanimi voto et consensu ", iar 
Apafi pe baza acestei alegeri, l-a numit cu diploma din 23 Aprilie 1662 
pe dânsul. Din noua diplomă de numire lipseşte comitatul Severinului, 
supus dela 1658 înaintea Turcilor, precum lipseşte ca şi din· diploma din 
1656, Sătmarul. E scos de. sub jurisdicţia lui districtul Făgăraşului, în 
fruntea căruia aşezase cu trei zile înainte pe călugărul Danii!, cu condiţia 
de a fi supus superintendentului calvin şi de a observa cu sfinţenie şi 
stricteţe toate punctele condiţiunilor obicinuite, impuse episcopiilor româ
neşti (56). 1n urma intervenţii parohului reformaţ din Făgăraş, Petru Szak
mari, Mihail Apafi reduce autoritatea vlădicească a lui Daniil numai la 
satele din jurul oraşului, neîngănduindu-i să se amestece în vieaţa bisericei 
româneşti din oraşul însuş, care, bisercă, rămâne supusă, ca şi înainte, 
consistorului reformat local (57). Păstorirea lui Damil şi asupra districtului 
devenise în curând o ficţiune, căci cu ordinul din 11 Aprilie 1665, Ana 
Bornemisza, soţia principelui, propietară a cetilţii şi districtului Făgăraş, 
supune din nou bisericele româneşti de aci consistorului din Făgăraş, 
compus din predicatorii şi inspectorii bisericei reformate, care au dreptul, 
conform regulamentului întocmit de Susana Lorantfy, să viziteze pe preoţii 
români şi să conducă pe protopopii şi bisericele româneşti potrivit învăţă
turilor s. Scripturi (58). Cu toate acestea dânsul, deşi venit dintr'o ţară cu 
ortodoxia imaculată, continuă a rămâne în această situaţie nedemnă şi 
umilitoare, căci îl găsim aci până în vara anului 1672. Noua diplomă îi 
impune lui Sava Brancovici respectarea condiţiunilor pe care i le-a pus la 
întâia numire superintendentul Gheorghe Csulai, precum şi tipărirea căr
ţilor româneşti şi întreţinerea şcoalelor (59). 

(55) N. loRGA, Acte române{ti din Ardeal în Buletinul comisiunei istorice a 
României II (1916) pp. 263-64. 

(56) Diploma de numire A. BUNEA, op. cit., pp. 113-14. 
(57) PoROL Y în Protestâns egyhdztărtenelmi adatok VIII (1910). 
(58) Rendeltilk azert, hogy a Fagaras foldi olah ecclesiak es azoknak minden 

rendbeli tagjai a Fagaras vărosi reformata ecclesia praedicatorib61 es inspectorib61 
ăll6 consistoriumt61 fiiggjenek. Plena authoritast advan a megnevezett consistorium
nak az idvezillt Răkoczy Gyorgy fejedelemasszony rendelese szerint az olâh papok 
viaitatiojăra_ es az olăh eaperestek es ecclesiak szent iras szerint vaio igazgatasara. 
Ibidem, p. 129. 

(59) Textul diplomei în A. BUNEA, Vechile episcopii, pp. 120-122. 
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Sprijinit de superintendentul Gaspar Tiszabecsi, care luase locul lui 
Csulai, dispărut după prăbuşirea lui Gh. Rakocy II în Ungaria încât nu 
i se cunoaşte nici anul nici locul morţii, de Petru Kovasznai, Gaspar Ti
szabecsi şi de Mihail Tofeus (Tofoi), Mihail Apafi a continuat în lunga-i 
domnie cu fanatism şi neînfrântă energie politica de calvinizare a bisericei 
româneşti, inaugurată de Ştefan Geleji şi de Gh. Rakocy ·I, luând măsuri 
şi dând porunci la care aceia nu s,au gândit nici odată. Ca instrument al 
acestei opere a încercat să-l facă, după pilda antecesorilor, pe şeful însuş 
al bisericei româneşti, pe vlădica Sava Brancovici. Autoritatea lui a fost 
redusă cum n'a fost redusă autoritatea nici unuia din vlădicii cari l-au 
precedat, făcând din dânsul o simplă păpuşă în mâinile superintendentului 
calvin. 

Astfel cu ordinul din 24 Maiu 1667 principile porunceşte " ctitorilor" 
mânăstirii din Alba Iulia, întemeiată de Mihai Viteazul, în care îşi aveau 
�'1ădicii români reşedinţa, să ieie din mâinile lui Sava administrarea tuturor 
bunurilor mân:htirii, să-i ceară socoteala de felul cum le-a administrat 
până acum, să nu-i îngăduie să meargă nicăeri fllră voia lor şi să nu 
poată sfinţi preoţi înainte de a se convinge ei, ctitorii, de vrednicia can
didaţilor. Şi, fiindcă sunt o mulţime de preoţi drora episcopul le-ar fi 
adus injurii (injurialtattak volna, spune textul maghiar) Apafi porunceşte 
celor patru ctitori, din care doi, Ioan Zoba şi Toma Topai erau preoţi 
iar doi, Dumitriu Logofăt şi Grigorie Kira, mireni, să convoace de ur
genţă un sinod care să le asculte. plângerile şi să Ie dea satisfacţie (60). 
Vlădica este deci pus în cele mai de căpetenii două funcţiuni ale sale, 
visitaţiile canonice şi sfinţirile de preoţi, în atârnare de doi preoţi şi doi 
credincioşi mireni ai săi, cărora principele le dă dreptul şi de a asculta 
plângerile preoţilor contra eventualilor abusuri ale episcopului (61 ). 

ln curând principele merge şi mai departe: cu Diploma din 20 Fe
bruarie 1669 adaugă, la propunerea superintendentului Kovasznai, patru 
noi c1:>ndiţiuni la cele cincisprezece puse de Gh. Rakoczy I episcopului şi 
clerului românesc în 10 Octombrie 1643. Dintre acestea cea mai impor
tantă este condiţiunea a patra care prevede ca episcopul românesc să 
depindă de superintendentul calvin nu numai în chestiunile privitoare la 
sfinţirea preoţilor, la destituirea ori reprimirea în slujbă a celor cari au dat 
dovezi de îndreptare, la vizitaţiunile canonice şi la soluţionarea .cauzelor 
matrimoniale ci şi în ceeace priveşte convocarea şi conducerea lucrărilor 

(60) Textul în Monumenta comitialia regni Transylvaniae, XIV, p. 267-68. 
(61) Inainte cu trei am, la 20 Maiu 1664, Mihail Apafi nd1case pe Ioan Zoba, 

pentru credinţa ş1 serviciile credincioase ale lui în rândul nobililor ţlrii. I. LUPAS, 
Studii, Conferi,qe fi comunictlri istorice I, Bucureşti 1928, p. 195-97. 



sinoadelor. Dupll fiecare sinod episcopul e dator sll meargll cu câţiva 
preoţi la sinodul calvin şi să-i supună acestuia spre aprobare hotărîrile 
sinodului sllu (62). ln fine, la 14 Iunie 1674 acelaş principe face cunoscut 
episcopului, protopopilor şi preoţilor români că l-a învestit pe superinten
dentul Gaspar Tiszabecsi cu dreptul să inspecteze toate bi!,ericile române
şti, sll le conducă şi îndrepteze dupll a sa conştiinţă greşelile ce le va 
găsi. Episcopul, preoţii şi protopopii sunt deci datori sll-1 primească şi 
când vor fi invitaţi să se prezinte în faţa dânsului sunt datori sll se supună 
şi să urmeze dispoziţiunile ce va da (63). 

Autoritatea episcopului român fusese, astfel, complect desfiinţată, con
ducătorul, de fapt, al bisericei române fiind superintendenţii calvini (64). 

Felul cum a încercat vlădica Sava Brancovici să pună în practică po
runcile de reformare a bisericei româneşti cuprinse în diplomele citate ni-l 
arată, hotărîrile sinodului său din anul 1675. Şi sinodul porunceşte ca 
Cuvântul lui Dumnezeu să se vestească " în biserică şi unde va trebui 
şi va fi de lipsă " româneşte ; cărţile tipărite până acum, între care se 
găseşte şi Catechisrnul calvin din 164-0 şi cel din 1648 şi Rllspunsul din 
1656, sll fie explicate în biserici şi în alte locuri creştinilor; botezul să 
se facll cu apll şi foc ( ? ), cllsătoria " sll se înceapl cu Cuvântul lui Dum
nezeu şi cu Jurământ" necunoscut în biserica ortodox!; "bobonoşagurile" 
(superstiţiile) care nu au temeiu în Scriptură, diferitele obiceiuri dela 
înmormântări, apoi molitvele " pe dobitoace " şi alte o mulţime de vechi 
obiceiuri, să fie eliminate (65). 

Mihail Apafi nu s'a mulţumit, numai cu aceste. mllsuri de ordin ge
neral, ci a intervenit uneori şi în vieaţa internă a parochiilor româneşti. 
Astfel d. p. la 19 Septembrie 1662 îl vedem scriid căpitanului şi celor
Wţi slujbaşi ai cetăţii Deva să oprească pe preoţii români sll înalţe cruci, 
sll facll pomeni dupll morţi şi alte rituri contra Scripturii, căci - spune 
ordinul - nu pot sta împreunll Christos şi Belial (66). Porunci similare se 
vor fi dat, sigur, şi în alte părţi. 

Din mijloacele de convertire ale prihcepelui nu puteau lipsi rua mo-

(62) CIPARIU, Archiv, p. 611-12. 
(63) Ibidem, p. 575. 
(64) O informaţiune din 1697 vorbind de autoritatea vlădicilor români pc 

timpul principilor calvini spune : nulla cpiscopo aut jurisdicendi vis in ecclesiasti
cis rebus aut statuendi potestas, sed tota in Transylvaniae intendente supremo 
Calvini alumno, cui etiam obedicntiae subjectionisque sacramcntum jurejurando 
confirmatum dicere cogitur ". N. NILLES, Symbolae, I, p. 146. 

(65) Actele sinodului în CIPARIU, Acte fi Fragmente, p. 145-180. 
(66) Orig. în arhiva parochiei reformate din Deva. Acte originale Nr. 251. 

Tipărit de I. Lupaş în Documente istorice transilvane, I pp. 308-309. 
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melile. La 20 Decembrie 1673 scuteşte pe preoţii români, deşi trăesc 
cufundaţi în întunericul unei religii greşite (in erroneae conf essionis tene
bris) de dijmele cuvenite fiscului din toate produsele atât ale pământurilor 
proprii cât şi ale pământurilor bisericeşti. Le dă această scutire în nădej
dea că, pe încetul, Dumnezeu îi va lumina ca să lucreze cu mai mult 
folos pentru mântuirea poporului (67). 

Faima teroarei deslănţuite de calvinismul ardelean împotriva bisericei 
româneşti ajunse a fi cunoscută în întreg Orientul ortodox. Astfel patriar
hul Dositei al Ierusalimului în cartea sa Scutul ortodoxiei C Amt� op&o8o
(L«t;) aprobată de sinodul ţinut în 1672 în cetatea sa de reşedinţă, vorbeşte 
în termeni deosebit de violenţi de tirania cu care Calvinii din Ungaria, 
conrupători ai Evangheliei, îi silesc, îndemnaţi de diavolul, pe ortodoxi să 
se convertească la nebunia lor ('tij ix.e:tv<a>v cbcovoC«) (68). 

Din motive asupra cărora nu putem stărui aci şi care par azi destul 
de lămurite (69), Sava Brancovici a fost scos din Scaun în urma unei 
sentinţe de condamnare a sinodului preoţesc ţinut la 2 Iulie 1680. Acelaş 
sinod a ales ca urmaş al lui pe Iosif Budai de Pişkinţ, pe care Apafi 1-a 
şi numit cu diploma din 28 Decembrie al aceluiaş an. Jurisdicţia lui se 
întindea asupra întregei Transilvanii şi judeţelor vecine cu excepţia Sătma
rului şi a Dist1ictului Făgăraşului, în care continua să stăpânească, până 
la moartea ei, întâmplată în vara anului 1688, principesa Ana Bomemisza. 
Noului vlădică i s'au impus nu numai condiţiunile diplomei din 10 Octom
brie 1643, cu care a fost numit Simeon Ştefan, ci şi noile condiţiuni din 
diploma din 20 Februarie 1669 (70). Păstorirea lui Iosif Budai de Pişkinţ 
a fost scurtă, durând abia un an şi câteva luni, precum scurte au fost şi 
păstoririle succesorilor săi, grecul Iosafat; Sava Veştemeanu şi Varlaam, 
care s'au perindat în fruntea bisericei româneşti până la începutul ultimu
lui deceniu al veacului al 17-lea. Diploma de numire o cunoaştem numai 
pe aceea al lui Vailaam din 10 Aprilie 1686. ln această diplomă principele 

(67) Fors Deua illoa dietim illuminans utiliua populi aedificationem laborabunt. 
CIPARIU, Archiv, p. 573-74. 

(68) Texţul grecesc împreuni cu traducerea latină a lucrării lui Doaiteiu e 
publicati în Harduin, Acta Concilicmtm XI, Paria 1715 pp. 179-282. Locul citat 
e la p. 219-20. 

(69) Cfr. z. PACLISANU, Cu privire la Sava Brancovici în Cultura Creftin4 din 
Blaj a XIX (1939) pp. 573 aqu. 

(70) Textul în CIPARIU, Acte fi fragmente. Blaj, 1855 pp. 60-70. 
(71) ... praedeceaaorum videlicet noatrorum veatigia prementea, in eo operam 

nostram existimavimua locandam, quatenua ad normam sacrosanctae Scripturae et 
directionem ecclesiaaticam condecentem ritua ipaorum quoque revocare valeremua ; 
porro quo magia acandalia eorum e medio aublatia, erronea etiam conauetudo tol
leretur. Textul diplomei în Monumenta comitialia regni Transilvanitu :kVJJI, pp. 
486-493. 



Mihail Apafi îşi expuse principiile care i-au dllâuzit politica faţă de bise
rica româneasdl. Una din grijile de dlpetenie, care l-a preocupat mereu 
în meditaţiile sale asupra vieţii veşnice - spune diploma - a fost scoaterea 
din întunericu] superstiţiilor a supuşilor săi Români, Greci şi Ruteni. Mer
gând în acţiunea de " reformare " a acestora pe urmele înaintaşilor, şi-a 
ţinut de datorie să le schimbe ritul dupit normele s. Scripturi şi, elimi
nând scandalele din mijlocul lor, d elimineze şi obiceiurile greşite (71). 
Pentru a-şi putea realiza acest plan socoteşte necesar să aşeze în fruntea 
b1senc1lor româneşti, greceşti şi rutene, un condudltor pottivit, pe care l-a 
găsit în persoana lui Vasile Varlaam, acceptat şi de sinodul aceJor biserici. 
Jurisdicţia noului episcop se întinde asupra întregei ţări, cu excepţia Dis
trictului Făgăraşului şi va păstori observând cu stricteţe toate cele 19 
condiţiuni, pe care le găsim şi în diploma de numire al lui Iosif Budai 
din 28 Decembrie 1680. 

Mărturisirea lui Apafi din introducerea diplomei cu care l-a aşezat 
pe Varlaam în fruntea vlădiciei româneşti avea acum o valoare pur plato
nică. Puterea turcească, pe care se răzima domnia principelui, se găsea în 
ajunul pr:lbuşirei. ln 1686 armata împăratului Leopold I recucerise Buda 
şi în acelaş an trupele lui Carol de Lotharingia intră în Ardeal, care 
devine în curând provincie a Austriei catolice. Astfel s'a ales praf din toate 
planurile de calvinizare a bisericei româneşti, calvinismul însuş trebuind 
să lupte, nu peste mult, împotriva asaltului ameninţător al catolicismului. 

Ca un semn al vremilor schimbate, tipografia românească din Alba
Iulia, unde apăruseră în 164-0, 1648 şi 1656 catechismele destinate a fi 
isvoarele culturii teologice în sensul reformei a preoţilor şi credincioşilor 
români, tiplreşte în 1687 CeaslofJ/1ţul, care are intru si.ne slujbele de noapte 
fi de zi, scoase de româ,#e depre slavonie. Marea criză abătutit asupra ţitrii 
se resimte şi în prefaţa cărţii, care accentuiazit nevoia rugitciunei mai ales 
acum, " cil ne vedem a fi între foc fi ap/J. ". ln acelaş an şi tot acolo apare 
Rânduiala diaconstvelor, ... scoase şi tocmite de pre limba sloveneasc/l ". 
Scopul tipăriturii este "ca toţi preoţii fi diaconii s/l poat/J. cuno(lfte pe lesne 
de a sluji cum se cade, pe orânduiala lor ". Aceastit orânduialit este rânduiala 
bisericii ortodoxe ! (72). 

ln ordinul situ circular din 27 Iunie 1688 vlitdica Varlaam, pentru a 
da mai mare greutate dispoziţiunilor sale, spune cit aceştea au aprobarea 
şi a superintmdentului Horti Istvan. Invocarea argumentului este dmit
şiţa unui trecut prea proaspitt de umilinţe precum este o simplit formulit 
de cancelarie repeţirea în diploma din 18 Decembrie 1692, cu care guver-

(72) Pentru aceste două cărţi vezi Bibliografia românească veche I, p. 279-80. 
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natorul Transilvaniei, Gheorghe Banfi, l-a numit pe vlădica Teofil, succe
sorul lui Varlaam, a cunoscutelor 19 condiţiuni (73). 

Cu toate eforturile făcute în curs de atâţia decenii, cu toate poruncile 
date· şi cu toate perspectivele de bunăstare puse în vederea acelora cari 
se vor converti, calvinizarea bisericei româneşti n'a izbutit. Comunităţile 
din cele două centre bănăţene, Caransebeş şi Lugoj, care au luat fiinţă 
în veacul al 16-lea în urma stăruinţelor unor bani, fanatici aderenţi into
leranţi ai reformei şi care au fost date mult timp ca pildă, s'au prăbuşit 
după ce ţinutul a ajuns în 1658, sub stăpânirea turcească. Prăbuşirea a 

fost cu atât mai uşoară că pre, cum rezultă din rapoartele contemporane 
ale misionarilor iezuiţi, întreg calvinismul se întemeia aci numai pe câteva 
familii ungureşti. Câţiva români calvinizaţi s'au refugiat din aceste două 
oraşe în 1684 de frica năvălirilor turceşti, la Deva. Ca să nu rămână 
fără pastor, biserica reformată de aci scrie la 22 Martie principesei Ana 
Bornemisza rugându-o să-l trimeată paroch pe predicatorul Mihail Eperjesi 
din Aiud fiindcă ftiind româneşte îi poate ptJ.stori # pe Românii, refugiaţi 
din Caransebe; # Lugoj (74 ). 

Mai mult pare a fi durat calvinismul Românilor din Haţeg, înfiripat 
şi el împreună cu şcoala, în acelaş veac al 16-lea sub ocrotirea lui Francisc 
Geszti, cu a cărui cheltuială s'a tipărit Palia din 1582. Aci găsim un 
protopop român calvin, Petru, şi la 1644; protopopul Gheorghe însă sem
nează manifestul dela 1 Octombrie 1698, de unire cu catolicismul (75). 

Câteva mici cuceriri răsleţe a făcut calvinismul între preoţii din regiu
nea de margine a pământului românesc. Astfel s'a convertit preotul Ioan 
Siiat din Ucuriş (Okont6) judeţul Bihorului, căruia Gheorghe Rak6czy al 
II îi dă din acest motiv, la 2 Aprilie 1650 diploma nobilitară (76). Diplo
ma accentuiază că noul nobil deşi a fost născut şi crescut în credinţa 
româneascil, "s'a întors de câţiva ani la mărturisirea adevăratei credinţe 
ortodoxe (calvineşti) în care a muncit cu mare perseverenţă şi nădăjdu
eşte ·că în viitor va lucra cu şi mai mult spor. ( ... ipse a primis iuvenilis 
aetatis suae temporibus annis plurimis in ecclesia valahali, iam vero ab 

(73) Ordinul circular al lui Varlaam în Cipariu Acte fi Fragmn,te p. 261 ; 
diploma guvernatorului Bănii în N. NILLBS, Symboles I, pp. 153-160. 

(74) Gh. BARITIU, P4rţi alese din Istoria Transilvaniei I, 716-17. Românii 
calvini din Lugoj şi Caransebeş sunt amintiţi şi într'o Relatio de 11Wderno statu 
religionis catholicae in Transylvania din 1666 : " Erant quoque catholici et calvinistae 
Valachi multi in districtu Lugos et Caransebes, sed nune illa loca per Turcam sunt 
occupata ". Haus-Hof und Staatsarchiv din Viena, Illyrico-Transylvanica tom. 
XXVII. 

(75) M. N1LLBS, op. cit. I, 210. 
(76) Textul în ]UHASZ ISTVAN op. cit., pp. 257-58. In rezumat în N. DoBRE

scu, op. cit., pp. 29-30. 



aliquot annis ad genuinam fidei orthodoxae professionem ope divina con
versus iuxta mensuram possibilitatis suae in eadem ecclesia quoque magna 
perseverentia magnaque animi proptitudine circa vocationis suae officia 
praestiterit e t exhibuerit, eundemque in futurum quoque paria et maiora 
dehinc et excellentiora praestiturum et exhibiturum non ambigimus). Actele 
sinoadelor calvineşti din superintendenţia de dincolo de Tisa, ne-au păs
trat numele preoţilor români trecuţi la calvinism :.oi trimişi în satele lor ca 
pastori calvini. Astfel în sinodul din 1631 a fost, "ordinat" Mihail Tata
rosi " natione valahus " şi trimis în comuna Brusturi (jud. Sălaj). Această 
familie a dat o serie întreagă de preoţi români calvir1i: în 1635 este ." or
dinat" de sinodul calvinesc din Oradea Petru Tatarosi, în 1671 de sinodul 
din Debreţin Ioan Tatarosi pentru parohia Ciutelec (jud. Bihor) şi în 1675 
de sinodul din Csatar, Moise Tatarosi pentru Brustu1i .. Au mai fost "or
dinaţi " apoi la 1635 de sinodul din Oradea preoţii româno-calvini Petru 
Papfalvi şi Ioan Czegeny, făd a se indica satele unde sunt trimişi; la 
1671 de sinodul din Debreţin Petru Kovesd.i pentru comuna Petreu {Jud. 
Bihor); la 1673 de sinodul din Diosig Callus Dedai "valachus" pentru 
Uifalău; la 1675 de sinodul din Csadr "valahi" Gheorghe Varallyai pen
tru Kamut (? ), Mihail Szoarhegyi pentru Sărsig (jud. Bihor), Dumitru 
T6tfalosi pentru Sârbi (jud. Bihor); la 1678 de sinodul din Leta Mare 
"valahi" Mihail Sa,szegi pentru Sărsig, Ioan Tankafalvi pentru Tanka
falva'(?) şi Gavrilă Kiralyi pentru Chirălău (jud. Bihor); la 1679 de 
sinodul din Szoboszl6 " valahus unicus " Gal (77) Pop pentru Almaş, iar 
sinodul precedent, din Leta Mare, îngăduise protopopilor români (senio
ribus valchis) Mihail Pop şi Andrei Nagra să "ordineze " ei pe următorii 
trei candidatos valachios: Ioan Debreceeni (78) pentru Dehrecsen (? ), Pe
tru Isopallagi pentru Isopallag (79) şi Gheorghe Guncskai pentru Funcska 
(probabil toate trei în judeţul Bihor); în sinodul din 12 Ianuarie 1681 la 
Mărghita a fost "ordinat" şi Teodor Olah "Valahus" pentru un sat al 
cărui nume nu se indică (80). 

Câţiva preoţi români calvini s'au menţinut în părţile bihorene până 
târziu la începutul veacului al 18-lea. Astfel în 1727 găsim în Brusturi pe 
Moise, care poate fi cel " ordinat " de sinodul din Csatar, îndeplinind 
slujba de "senior" (protopop). Fr. Adolphus Lampe în· a sa Historia 
ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania apărută în 1728, spune că 

(77) Lista publicată de Hunfalvi în Szdzadok din 1886 pp. 487-88, are Pal. 
(78) La Hunfalvi, l. cit., Debrocseni. 
(79) La Hunfalvi, Kospallagi. 
(80) BoaovszKY SAMu, Tiszdntuli ev. reformat� papok (1597-1679), Budapesta 

1898, pp. 17, 20, 26, 38-40, 42-43 şi HTJNFALVI, loc. cit. 
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atunci erau " ecclesiae V alachorum purae refonnatac ", în afari de Brus
turi, unn:ltoarele : Lhlreni, unde pbtoria " seniorul " Petru, care înde
plinea şi slujba de vicar între Români al superintendentului calvinesc, 
Sărsig, Ciutelec, Petreu şi Francsika (probabil Funcska din actele sinodului 
din 1679) (81 ). 

Un caz bizar de " convertire " este acela al Alămorului (jud. Sibiu). 
Şincai scrie în Cronica sa la anul 1643 : "Eu însumi am citit cărţile nobi
lilor din Alămor, care aşa sunt date de Rakoczy că cât se vor lăsa de 
sfânta unire cu pravoslavicii adică cu Calvinii, îndată să-şi piardă şi ne
meşugul şi iosagul (averea)". Cum am văzut, protopopiatul Alămorului a 
fost scos cu diploma din 10 Octombrie 1643 de sub jurisdicţia lui Simeon 
Ştefan şi supus jurisdicţiei superintendentului calvinesc Ştefan Gcleji. 

O atenţiune deosebită s'a dat în cursul acţiunii de calvinizare a Ro
mânilor, districtului Făgăraşului, ceeace se datoreşte, sigur, faptului că 
acesta era dela un timp, proprietatea soţiilor principilor (Ecaterina de 
Brandcmburg soţia lui Gavril:l Bethlen, Suzana Lorantfy soţia lui Gheor
ghe Rakoczy I apoi Ana Bornemisza soţia lui Mihail Apafi).. Pentru a 
înlesni opera de convettire a Românilor de aci, districtul a fost, dela moar
tea vlădicului Ghenadie I (1585) înainte, cu puţine întrerupc,i, supus 
mereu, cum s'a văzut, ori superintendentului oi-i consistorului reformat 
din Făgăraş. Chiar şi în împrejurările cu totul schimbate din anul 1694, 
dpeteniile reformate, în frunte cu Mihail Apafi II, au îngăduit lui Con
stantin Brâncoveanu sa zidească o biserică românească ortodoxă în Fă
găraş numai cu condiţia ca " nici acum nici în viitor d nu aducă vre-un 
prejudiciu drepturilor bisericii reformate din Făgărăş şi jurisdicţiei superin
tendenţilor reformaţi asupra bisericilor greceşti din Transilvania " (82). 
Insă şi în acest district, cu legăturile atât de strânse cu principatul vecin 
al Ţării româneşti, - biserica din capitala însăş a lui număra între bine
făcătorii ei pe Mihnea Vodă, pe Constantin Basarab şi pe Şerban Canta
cuzino cu familia lui - cu marele lui număr de boeri liberi şi mândri 
pe libertatea lor, asalturile statornice ale calvinismului au rămas zadarnice. 

(81} Cfr. şi ŞTBFAN TASBDAN, Sate fÎ preoţi calvinefti tn Bihor, în revista R4-
fJQflll din Cluj, VII (1909), pp. 382-38-4 şi procesul verbal al marei investigaţii 
din vara anului 1727 în M. FIRU, Biserica ortodoxd romdnd din Bihor în lupta cu 
unirea. 1700-1750. Caransebeş, 1913, pp. 26--46. 

(82) Ne hoc ullo modo vei nune vei imposterum in reformatae religioni in 
Fogoraa iuri, uti et iurisdictioni, qua hactenus reformati superintendentea în sacer"'. 
dotes graecanicae religionis in Transilvania usi sunt, praejudicium trahatur. Ilarion 
PusCARm, op. cit., p. 359. 



V. PENTRU CE NU A ISBUTIT REFORMA ÎNTRE ROMÂNI? 

Din capitolul prin al acestei lucrări s'a văzut că împotriva tuturor 
măsurilor luate de regi, dintre care n'a lipsit nici pedeapsa cu moartea şi 
confiscarea averilor, şi cu toată intervenţia promptă a autorităţilor biseri
ceşti, popoarele Transilvaniei au părăsit credinţa în care au fost crescute 
şi au trăit sute de ani. Acţiunea de distrugere a catolicismului a durat abia 
patru decenii, aedincio_,ii lui împărţindu-se pe rând şi treptat în cele trei 
confesiuni protestante : luteranism, calvinism şi unitarism. Cu Românii 
lucrurile s'au petrecut invers : autoritatea Statului, principe şi dietă, au 
i'mpus dânsele părăsirea ortodoxiei româneşti şi părăsirea nu s'a produs 
nici sub presiunea ameninţărilor nici sub influenţa mirajului beneficiilor 
şi privilegiilor. Acţiunea de " reformare " a bisericei româneşti, încercată 
cu toate mijloacele morale şi materiale de care dispunea stăpânirea 
ţării, s'a frânt de rezistenţa mută, liniştită şi sigură de sine a poporului 
nostru. 

Care au fost cauzele acestui fenomen de o excepţională importanţă ? 
S'a susţinut că insuccesul reformei între Români s'a datorat faptului că 
propagatorii ei, lipsiţi de experienţa misionară, au impus modificarea for
melor exterioare ale cultului ortodox de care credincioşii, complect ignoranţi 
în ceeace priveşte temeiurile dogmatice ale ortodoxiei, ar fi. fost profund 
legaţi. Cultul sfinţilor, al icoanelor şi al crucii şi rugăciunile pentru cei 
morţi constituiau, pe lângă credinţă într'un Dumnezeu atotputernic răsplă
titor al faptelor omenşti bune şi rele, milostiv şi răscumpărător prin moar
tea pe lemnul Crucii a Fiului, fondul însuş al vieţii sufleteşti al poporulţ.U 
nostru. Ori, propaganda calvină cerea eliminarea chiar a acestor elemente 
de bază şi de aceea ea n'a isbutit. 

Sigur, afi.rmaţiunea cuprinde mult adevăr. Se uită însă că acelaş cult 
al sfinţilor, al icoanelor, al statuilor, al crucii îl aveau şi Saşii şi Maghiarii 
catolici, cari, nici ei, nu înţelegeau fondul dogmatic al credinţei lor, se 
rugau ca şi Românii pentru cei morţi şi credeau în necesitatea faptelor 
bune pentru mântuire. Cu toate acestea la întâia atingere a vântului refor
mei, au sf ărmat statuile şi icoanele şi au suprimat posturile, cum au făcut 
locuitorii din Braşov, Bistriţa, Alba Iulia şi alte părţi ale ţării, iar rapor
tul din Iunie ·1526 al decanului Thonhăuser şi al parohului Huet din 
Sibiu vorbeşte de ţăranii din împrejurimile oraşului cari îşi bat joc de 
pătrunzătoarele slujbe catolice din Duminica Floriilor şi din Vinerea Pa
timilor. Şi ca asemănarea să fie mai deplină, amintim că şi Românii orto
docşi şi naţiunile conlocuitoare ascultau slujbele în limbi străine, aceia în 
slavonă iar aceştia în latineşte. 



S'a mai atribuit eŞecul reformei între Românii ardeleni sprijinului pe 
care ortodoxia de acolo l-a primit de dincoace de munţi. Sprijinul, sigur, 
n'a lipsit, dar sprijin a primit . şi catolicismul ardelean. L'a primit din 
Ungaria, unde stăpâniau Habsburgii, iar în Transilvania însăş a dcmnit 
după moartea (1571) lui Ioan Sigismund, catolicul Ştefan Bathory care a 
adus în ţară pe iezuiţi. Totuş acesţ sprijin n'a împiedecat trecerea la re
formă sub diferitele ei forme a populaţiei maghiare şi săseşti. 

S'a mai invocat apoi pentru explicarea rezistenţei româneşti faţă de 
acţiunea de calvinizare starea de complectă incultură în care se g4siau 
masele poporului nostru şi care-l lăsa cu totul indiferent faţă de marile 
mişcări şi curente de idei ce frământau şi agitau spiritele contemporanilor. 
Fără îndoială, incultura acestor masse populare era reală, înd la fel de 
reală era incultura şi a celorlalte masse populare, ceeace nu le-a împedecat 
s4 se dedea la acte de surprinzătoare barbare faţă de instituţiunile, de 
bunurile şi de personalul bisericei vechi. 

Cauzele eşecului acţiunii de " reformare " a bisericei româneşti arde
lene, acţiune care a durat un veac întreg, au fost, credem, de altă natură. 

Imbrăţişarea reformei de către marile masse populare a fost o mişcare 
insurecţională produsă de profunda nemulţumire nu cu subtilităţile dog
matice şi cu nenumăratele teorii filosofice inventate pentru explicarea lor, 
ci de profunda nemulţumire cu oamenii ierahiei bisericeşti, cu vieaţa şi 
cu apucăturile lor. Această ierahie forma o castll, stăpână pe mari privi
legii sociale şi politice, aşezate deasupra poporului, distanţatll de dânsul, 
trăind din di/mele şi din e:cploatarea muncii lui, dar predicând, în acelaş 
timp, mila, răbdarea, iertarea şi iubirea între oamnei, cari sunt toţi egali 
înaintea lui Dumnezeu. 1n prăbuşirea acestei ierarhii massele populare 
vedeau sdrobirea unuia din factorii esenţiali ai exploatării şi împilării lor. 
Reforma a fost pentru poporele Transilvaniei continuarea pe alt plan a 
revoluţiei din 1437 şi a revoluţiei proaspete din 1514. 

Dacă naţia noastră a avut motive să participe intens şi vijelios la cele 
două revoluţii amintite, n'a avut nici un motiv să participe la revoluţia 
cea nouă. Ierahia bisericească superioară a ei era abia la începuturile înfi
ripării şi acei câţiva episcopi pe ca1e i-a avut erau bieţi oameni toleraţi 
în funcţiunile lor, fără castele, fără latifundii, fără mii de robi şi fără 
banderiile în fruntea cărora să mărşăluiască îmbrăcaţi în zale. Ei nu luau 
parte la conducerea ţArii, la făurirea legilor şi la exploatarea şi ţinerea în 
robie a mulţimilo•. Iar preoţimea de rând, departe de a forma o castă 
privilegiată, avea soarta comună a credincioşilor, muncind acelaş ogor as
pru al domnilor, plitind , pâni târziu, aceleaşi dijme, şi fiind legaţi, iariş 
pâni foarte târziu, de aceeaş glie pe care nu o puteau pirăsi nici preoţii 
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nici copii lor fiindcă făceau parte din averea mişcătoare a stăpânului pă
mântului. 

Nici vlădicii nici preoţii satelor nu făceau deci parte din clasa asu
pritorilor, ei nu puteau împila pe nimeni şi nu trăiau din rodul ostenenilor 
credincioşilor. Astfel nu puteau trezi în sufletele acestora sentimente de 

· invidie, de ui:ă şi de răsbunare, care să-i îndemne la revolta distrugătoare 
de altare şi icoane şi la părăsi„ea bisericii ai cărei slujitori erau la fel de 
împilaţi şi de storşi. 

La aceasta s'a mai adăugat apoi un alt fapt. Fără a avea o cultură 
teologică şi, deci, fără a fi sbuciumat de problemele subtile de metafizică 
şi teologie, care frământau minţile cărturarilor din Occident şi pe ale atâ
tora din cărturarii popoarelor conlocuitoare, poporul nostru avea o uimitor 
de bogată vieaţ ă sufletească exprimată şi exteriorizată în nenumărate rituri 
şi simboluri , unele cu temeiuri în Scriptură şi în tradiţia bisericească şi 
altele venind din . adâncul preantecreştin al originilor îndepărtate. Vieaţa 
sa se desfăşura într'o permanentă comuniune cu lumea efinţilor din împă
răţia lui Dumnezeu şi cu lumea sufletelor celor trecuţi peste pragul morţii. 
Intreaga lui existenţă, dela intrarea în lume şi până la eşirea din ea, purta 
semnul acestei comuniuni, pe care o simţea vie, intervenind la fiecare pas 
în rosturile lui. Dumnezeu Tatai, cu Fiul Său şi cu Duhul Sfânt, îngerii 
şi sfinţii Lui nu erau entităţi abstracte, impuse de necesitatea explicării 
logice a cauzei şi sfârşitului lucrurilo1 văzute şi nevăzute, ci realităţi apro
piate, pe care le simţea în firicelul de iar bă, în ploaia care face câmpiile 
să rodească, în vuetul furtunii, în boale şi năpaste, în naştere şi moarte. 
Relele şi nenorocirile care vin asupra noastră sunt semnele mâniei lui 
Dumnezeu şi pedeapsă a păcatelor, care trebuesc ispcişite. Ispăşirea se 
face prin fapte de milostenie, prin posturi rugăciuni şi slujbe şi se face 
cu mijlocirea sfinţilor lui Dumnezeu şi, mai ales, cu mijlocirea Maicii 
Domnului, a sfintei şi de-a pururea Fecioarei Maria şi a sfintei Cruci pe 
care a atârnat Domnul şi pe care a stropit-o cu sângele său. 

Cei plecaţi dintre noi au nevoie de ajutorul nostru şi după eşirea din 
v caţa pământească ş de aceea mortului 1 se pune ban în mână, se dau 
pâini peste sicriu, se aprind luminări şi se arde tămâie pe morminte, se 
fac slujbe şi rugăciuni şi se dă pomană pentru ei. 

Sigur, o vieaţă sufletească similară aveau şi celelalte popoare conlo
cuitoare, dar ea nu era trăită atât de intens şi nu f.icea parte organică 
din insăş fiinţa lor cum făcea din fiinţa poporului nostru. De aceea în 
mijlocul lor reforma a prins repede şi de aceea n'a putut clinti din vechea 
albie vieaţa naţiei noastre. Căci reforma, cum s'a văzut, asta o urmărea. 
Reforma ne învaţă să ne batem joc de sfinţi, de cruce, de icoane, de 
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posturi, d nu ne aducem aminte cu fapta de morţii dragi şi si nu-i 
ajutăm pe calea fără sfârşit pe care au poq1it. Trecerea la reforma lui 
Calvin ar fi însemnat golirea sufletului românesc de întreg cuprinsul de 
sensibilitate şi duioşie şi smulgerea din reţeaua infinitelor fire care-l legau 
de lumea transcedentală a spiritelor, înlocuind toate acestea cu conştienţa 
existenţei unui Dumnezeu implacabil care ne-a fixat dela în�eputul veacu
rilor, indiferent de faptele noastre bune ori rele, osânda vecinică ori feri
cirea vecinică. 

Propaganda calvină sprijinită cu porunci şi cu momeli de stăpânirea 
ţării Ardealului urmărea deci c;omplecta transformare a firii însăş a popo
rului românesc şi de aceea ea n'a izbutit şi n'a putut izbuti. Fără îndoialli 
starea de inferioritate culturală, care l-a ţinut departe de frământările 
ideologice ale vremii i-a fost, din acest punct de vedere, de mare folos, 
precum de mare folos i-a fost şi contactul zilnic cu ortodoxia din princi
patele româneşti vecine, fără însă ca aCeŞti doi factori să constitue izvorul 
însuş al puterii lui de rezistenţi în faţa asaltului propagandei calvineşti. 



Cap. I. 

Unirea Românilor 

(1697-1701) 



I. ÎNCEPUTURILE ACŢIUNII DE UNIRE ÎNTRE 
ROMÂNII ARDELENI DUPĂ 1688 

ln primăvara anului 1688, când reprezentanţii Transilvaniei semnau, 
sub impresiunea răsunătoarelor biruinţe ale armatelor imperiale împotriva 
Turcilor şi a prezenţei pe pilmântul însuş al ţilrii a unor puternice trupe 
puse sub comanda faimosului general Antonie Caraffa, declaraţia de supu
nere şi fidelitate faţil de împăratul dela Viena, renunţând la protecţiunea 
Porţii Otomane şi la orice legături cu dânsa şi cu oricare alţi duşmani 
ai Casei de Habsburg şi acceptând, în schimb, scutul şi protecţiunea acesteia, 
provincia avea din punct de vedere religios caracter protestant de nuanţă 
pronunţat calvinistă. Aceasta se datora nu numai superiorităţii covâr
şitoare numerice a aderenţilor calvinismului faţă de luterani şi faţă de 
infimul număr de unitarieni (antitrinitari), ci, mai ales, faptului că în ul
timele opt decenii toţi principii şi, în primul rând, aceeia cari i-au dat 
ţări bună stare şi prestigiu au fost zeloşi şi unii chiar fanatici credincioşi 
ai calvinismului. 

Alături de cele trei biserici protestante libere, bogate şi mândre pe 
liberdţile şi privilegiile lor, vegeta sfioasă :;,i umilită, bserica, atât de pu
ternică altă dată, catolică şi biserica ortodoxă română, împilată şi tole
rată ca şi naţia românească însâş, numai propter regni emolumnetum şi 
usque ad beneplacitum dominorum. 

Formal şi legal catolicismul făcea parte din confesiunle " recipiate ", 
cărora legile le garantau o · deplină libertate. Cartea de legi Approbatae 
Constitutiones Regni Transylvaniae adoptatli de dieta din Alba Iulia la 
începutul lui Ianuarie 1963, spunea (partea I, Tit. I art. 2) că cele patru 
confesiuni, evanghelică - reformată {calvinistă), luteranli, catolică şi uni
tariană, care au fost recunoscute până acum de dietele ţării, rămân re
cunoscute şi în viitor, îngăduindu-li-şe liberul exerciţiu al cultului lor. 
1n realitate însă, din cauza politicei duşmănoase a conducătorilor ţării, 
situaţia bisericii catolice era desosebit de precară. Episcopia de Alba Iulia 
fusese desfiinţată în iureşul entuziasmului fără frâu al neofiţilor protestanţi 
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la jumătatea veacului al 16-lea (1556), vechea catedrală de aci fusese ocu
pată de reformaţi, averile episcopiei şi ale capitlului secularizate iar călu
gării siliţi să părăsească ţara. Aceleaşi Approbatae, care garantau libertatea 
celor patru confesiuni, le interzice catolicilor să aibă episcop dându-le 
dreptul de a alege un simplu vicar care să controleze activitatea preoţilor 
şi să inspecteze bisericile. (P. I. tit. I art. 9). În Cluj şi în alte oraşe preo
ţilor catolici nu li-se dă voie să se aşeze, ei putând merge acolo numai 
pentru cercetarea bolnavilor, pentru spovedanii, botezuri şi înmormântări. 
După săvârşirea acestor ceremonii, şi numai a acestora, sunt datori să 
părăsească imediat localităţile amintite. (P. I. tit I art, 10). Catolicismul, 
lipsit astfel de orice sprijin al autorităţii statului, a fost redus la câteva 
parochii în părţile secueşti, mai ales în judeţul Ciuc, întreaga vieaţă spiri
tuală a lor fiind organizată în jurul mânăstirii călugărilor franciscani diu 
Şumuleu. Disciplina clericală, · în lipsa unei autorităţi superioare1 carţ 
s'o impună, a dispărut cu totul încăt dieta ţinută la începutul anului 1649 
în Alba Iulia a adus (art. 33) hotărîrea bizară că protopopul catolic poate 
fi şi necăslJtorit, dacă-l aleg preoţii cei căslJtoriţi (83). 

Conducătorii Transilvaniei doriau să menţină situaţia aceasta şi sub 
stăpânirea Habsburgilor şi de aceea dieta ţinută la Făgăraş, în memoriul 
dat la 1 Iunie 1688 generalului Caraffa pentru a fi înaintat împăratului, 
cerea ca " quatuor receptae religiones nullo unquam tempore et praetextu 
in suo libero exercitio turbentur, sed omnes ecc/esiae, templa, scholae, paro
chiae, in suis usihus, cultihus, terminis prO'Ventibus, prifl11egiis et consuetudinibus 
hactenus usitatis ita etiam eorum ministri in suo ministerio, honore et libertate, 
intacte conserventur" (84). Dieta cerea cum vedem, păstrarea intactă a 
tuturor legilor aduse în veacul al 16 şi 17-lea împotriva bisericii catolice 
şi, în acdaş timp, şi situaţia privilegiată a confesiunii reformate. Cancelarul 
Nicolae Bethlen propunea în proectul său fantezist Columba Noe ca împă
ratul să restabilească autonomia complectă a Transilvaniei sub un pn'ncipe 
reformat, respectând situaţia bisen'cilor tqa cum se gdsea ea pe timpul mare
lui calvinist Gavn'IIJ Bethlen, iar menţinerea drepturilor provinciei să fie 
garantată, în afară de cuvântul imperial, şi de statele protestante, Anglia, 
Suedia, Danemarca, Prusia, Olanda şi Elveţia (85). Chiar şi în cursul 

(83) Pentru situaţia catolicismului în Transilvania cfr. Veszely Karoly, Erdilyi 
egyhazito,tenelmi odatok, Cluj 1860 şi As erdilyi katolicistmu multja ls jelnu. Di
ciosânmartin 1925 pp. 61-82). 

(84) C. Szaz, Sylloge t,actatuum, Cluj 1833 p. 10. 
(85) Textul maghiar al lui Columba Noe a fost tipirit de Ladislau Szalay, 

Grof BethJen Miklos oniletirasa II, Budapesta 1860 pp. 396-415. O analizi a lui 
cu bogate reproducer i a textului latin în Ferdinand Zieglauer, Ha,tenek, Graf tk, 
săchsischen Nation und die siebenba,gischen Pa,tei Kămpfe seinn Zeit (1691-1703), 
Sibiu 1869 pp. 23 aqu. 



tratativelor care au avut loc la Viena pentru aranjarea definitivă a situaţiei 
Transilvaniei, şeful delegaţiei trimis de dieta ardeleană, Petru Alvinczy, 
primise instrucţiuni categorice sâ: asigure pe seama ţării un guvern com
pus în majoritate codrşitoare din reformaţi (86). 

La început se p:!lrea c:!1 idealul urm:!lrit de puternica partid:!l calvinistă 
maghiară se va realiza. La 15 Aprilie 1690 moare principele Mihail Apafi 
şi Turcii numesc în locul lui pe Emeric Tokoly, care vine în Ardeal, în
frânge armatele imperiale în lupta dela Zârneşti in 21 August iar la 8 Oc
tombrie Turcii reocup:!l Belgradul. Sub impresiunea acestor evenimente, 
împăratul fixeaz:!l în diploma din 16 Octombrie pe care Nicolae Bethlen 
urma s:!l o aducă dela Viena şi să o împărtăşească dietei, principiile de bază 
ale viitoarea organizaţii a Transilvaniei .. Importantul document menţine 
în întregime situaţia confesiunilor aşa cum s'a desvoltat ea sub principii 
reformaţi. Art. 1 al Diplomei spune textual : ln causa receptarum ibidem 
religionum, templorum, scholarum, parochiarum aut introductionis cuius
cunque alterius cleri et personarum ecclesiasticarum quam ibi nune existunt 
nihil alterabitur, contradictionibus quibuscumque sive sacri sive prbfani 
ordinis nihil unquam in contrarium valentibus ". Textul este limpede : 
orice încercare din orice parte va veni de a modifica situaţia de drept şi 
mai ales situaţia reală a bisericilor din Transilvania este declarată, în prea
labil, neavenită. lmpăratul catolic se gândeşte, totuşi, la piedicile cari 
stau în calea liberului exerciţiu al cultului catolic şi de aceea acelaş articol 
al diplomei le face credincioşilor catolici concesiunea neînsemnată, dându-le 
dreptul de a-şi putea zidi, pe propria lor cheltuială şi nrll a aduce vreo 
jignire celorlalte culte, o biserică în Cluj, de a restaura şi folosi biserica 
dllrămată şi părăsită, ziditit de Christofor Bathory în Alba Iulia şi de a-şi 
exercita liber şi public cultul lor în localităţile unde sunt în num:lr consi
derabil, cum şi-l exercită şi celelalte culte recuno�ute, iar unde sunt mai 
puţini, să se poată închina în locuinţele lor particulare. 

Deosebit de important era însă art. 2 al Diplomei care confirmă toate 
donaţiunile, privilegiile, titlurile, beneficiile, făcute de principii ţării par
ticularilor sau "cuicumq,u ex receptis reli'gionibus addictae ecclesiae, parochiae 
fJel scholae .•. etiam si aliquando ad aliquam ecclesiam� conventum vei capi
tulum pertinuerint ". La sfârşit, articoul repetă d " unusquisque ea quae 
nune habet et possidet in posterum etiam teneat et possideat" (87). Toate 
bunurile bisericei catolice, biserici, şcoli, moşii care i-au fost luate în cursul• 
vremii şi date reformaţilor ori alteia dintre confesiunile protestante, ·rămân 
şi în viitor în stăpânirea acestora, Diploma eliminând dela început posibi-

(86) F. Zieglauer o. cit. p. 72. 
(87) Textul diplomei în C. Szasz o. cit. pp. 67-78. 



litatea unei restituţiuni. 1n fine artivolul 3 declari el puterea colecţiei 
de legi Approbatu şi Compilatu dmâne inviolabilă (in vigore inviolabili 
permansura declaramus). Triumful concepţiei reformaţilor privitor la viito
rul confesional al Transilvaniei plrea deci complect şi definitiv. 

Dupl sosirea lui Nicolae Bethlen acasl cu textul diplomei, se con
voacl pe 10 Ianuarie 1691 dieta la Flgiraş. ln urma multor discuţii lungi, 
dieta hotlrlşte acceptarea diplomei, depunerea de dtre toţi locuitorii a 
jurământului de credinţi faţl de împiratul şi trimiterea la Viena a unei 
delegaţiuni, care sl solicite introducerea câtorva modificlri în textul di
plomei şi eliberarea în forma solemni a acesteia. 

Intre timp însi situaţia politici s'a schimbat cu totul: Tokoly a fost 
alungat din ţari iar, de altl parte, catolicii folosindu-se de faptul el acum 
ţara a ajuns sub stlpânirea unei dinastii catolice şi încrezltori în sprijinul 
unor puternici protectori din capitala imperiului, au pornit marea acţiune, 
hotilrîti şi statornici, pentru a modifica situaţia umilitoare în care a adus 
biserica lor domnia atât de duşmlnoasl a principilor reformaţi. Astfel fiindcl 
unul din cei trei trimişi de dietă la Viena, Ladislau Gyulafi, era catolic, 
coreligionarii sili i-au dat instrucţiuni speciale ca sl lucreze acolo pentru 
repararea situaţiei precare a catohcismulu1 ardelean. ln acelaş timp au 
cerut şi sprijinul primatului Ungariei, al magnaţilor Ungariei şi al condu
cltorului cancelariei aulice ungare. ln scrisoarea adresat! acestuia din 
urmi, catolicii ardeleni se plâng el reformatul Nicolae Bethlen, care, cum 
am văzut, adusese dela Viena textul diplomei din 16 Octombrie 1690 a 
urm:Irit " etiam libertate ecclesiastica quam habuimus sub princibus aca
tholicis Transylvaniae nos spoliare et ad ultimam servitutis redigere" şi 
de aceea l-au insircinat pe Ladislau Gyulafi si le prezinte plângerile şi 
sl le susţină interesele în faţa Curţii împărăteşti (88). 

lntr'adevllr, împăratul a adâugat la sfârşitul articolului al 3-lea al 
textului definitiv al diplomei date la 4 Decembrie 1691 urmltoarele cuvinte: 
cum autem ipsimet status, tum ratione religionis turn etiam constitutionum 
suarum ac privilegiorum inter se discrepent ; et catholici în praefatis 
primo et secundo articulis gravatos esse existiment, ..... duximus ut diffi
cultates .... amicabili compositione et concordia, sub ratificatione nostra 
caesareo-regia complanare (Status) studeant ; hac vero non succedente, 
auditis partibus opinioneque consiliorum nostrorum Transylvanorum desuper 
intellecta, reliquum nobis erit ... decernere quod justum et aequum com
pertum sit " (89). Impăratul nu voia deci si soluţioneze, dânsul, ne
mulţumirile catolicilor ci a lisat si încerce cele patru confesiuni înseşi 

(88) Scrisorile în Monummta comitialia regni Transylvaniae, XXI, pp. 70-72. 
(89) Tenul în C. Szasz o. cit. pp. 118-129. 



găsirea unei soluţiuni, rezervânduşi numai deciziunea finală. Revizuirea 
situaţiei confesionale a provinciei devenise astfel o problemă deschisă. 

Dieta convocatll de guvernatorul Gheorghe Banfi, după primirea 
diplomei împărăteşti, pe ziua de 15 Martie 1692 la Sibiu a început trata
tivele cu catolicii. Cererile acestora prezentate în 22 Martie au fost: 1) să 
li se dea voie să aibă şi dânc;ii episcop cum au celelalte confesiuni " recu
noscute " şi chiar şi " nerecunoscute " ; 2) Să aibă dreptul de a înfiinţa şi 
întreţine colegii, şcoli şi academii cum au celelalte confesiuni ; 3) clerul 
bisericei catolice să se bucure de acelea'Şi libertăţi şi privilegii ca şi preoţii 
celorlalte biserici; 4) Să fie şi catolicii numiţi în servicii publice în număr 
egal cu credicioşii celorlalte confesiuni ; 5) ln oraşe şi în alte localităţi, 
unde sunt mai multe biserici, să li se dea şi lor cel puţin una ; unde nu 
sunt, să aibă dreptul să-şi clădească ; 6) Toate ordinele călugăreşti care au 
existat în Transilvania, să aibă dreptul scl vmă din nou dacă doresc (90). 

Tratativele între catolici şi reprezentanţii confesiunilor protestante 
(reformaţi, luteranieni şi unitarieni) începute în Sibiu şi continuate în Cluj 
au durat până în jumătatea a doua a lunci Iunie. Catolicii, îndemnaţi de 
mitropolitul primat al Ungariei, contele Szechenyi, de cardinalul Kollokich 
şi de foarte influenţii protectori din Viena, n'au cedat, ci încă în 19 Aprilie 
(1692) s'au adresat cu un memoriu direct împclratului iar dupcl încheerea 
tratativelor au trimis acolo pe omul lor de încredere, Gregorie Baranyai (91 ). 

ln lipsa unei înţelegeri între confesiunile interesate, guvernul a hotărît 
să supunll, conform prevederilor diplomei din 4 Decembrie 1691, întreaga 
chestiune deciziunei împclratului. O delegaţie specialcl a fost deci trimisă 
la Viena sub conducerea lui Petru Alvinczi şi având ca membrii pe Ioan 
Dalnoky şi pe Ioan Zabanius, contele Hartenek de mai târziu al naţiunei 
săseşti (92). Rezoluţiunea împclrăteasd a venit abia la 9 Aprilie 1693, 
când Leopold I a dat aşa numita Diploma supletorium de negotiis religionis. 

Diploma asigurcl celor patru confesiuni recunoscute liberul exerciţiu al 
cultului şi respectarea tuturor drepturilor, libertăţilor şi privilegiilor (art. 1 ), 
aprobă cedarea clltre catolici a bisercii reformate şi a colegiului unitarian 
din Cluj, a bisercii vechi zidite de Christofor Bathory în Alba Iulia precum 
şi cumpclrarea pe seama lor a domeniului Mânâştur, pe care-l vor folosi 
pentru nevoile lor şcolare şi bisericeşti (art. 2). Imparatul se angajează 
apoi să aibă grijă ca în şcolile pentru educaţia tineretului catoljc să fie folo-

(90) Ibidem p. 165-66. 
(91) Actele tratativelor în C. Szasz o. cit. pp. 165-230, memoriul către Leo

pold I în Monumenta comitialia reg,,i Transylvam'ae XXI pp. 96-98, corespondenţa 
cu cercurile vieneze ibidem pp. 98-115. 

(92) Activitatea delegaţiei la Viena; pe baza ziarului lui I. Zabânius în Ferd. 
Zieglauer o. cit. p. 59 squ. 
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site persoane care sâ nu poate fi suspecte, pe dreptul, credincioşilor cdor
lalte culte şi, în fine, ca în fruntea bisericei catolice sâ fie aşezat un vicar 
apostolic, înzestrat cu toate puterile unui episcop (art. 3). ln încheere li 
se recunoaşte catolicilor dreptul de a zidi biserici pretutindeni unde se iveşte 
nevoia (93). 

Lucrurile nu s'au oprit însă aci. ln 1694 catolicii au cerut, prin dele
gatul lor, Mihail Sava; împăratului s:l le dea episcop, cum au avut până 
în 1556, ş1 cum au celelalte confesiuni (94). ln anul următor se înfiin
ţeaz:1 la Viena cancelaria aulică transilvană şi în fruntea ei este aşezat cato
licul Samuil Kalnaki, apoi în acelaţ; an este numit mitropolit primat al 
Ungariei puternicul şi influentul cardinal Kolonich, al cărui rol în re
naşterea catolicismului ardelean a fost hotărîtor. ln 19 Ianuarie 1696 
împăratul a numit episcop catolic al Ardealului pe Andrei lllyes, care obţi
nuse înainte cu câţiva ani şi demnitatea de prepozit al Sibiului şi acum 
se şi grăbise sâ vină în ţară, acum, în calitate de episcop, f :lcând vizitaţiuni 
canonice în Secuime, f ăr:l a putea însă rămâne aci din cauza opoziţiei dârze 
a guvernului. Apoi în locul principelui V andemont, care luase locul gene
ralului Veterani, mort la 21 Septembrie 1695, venise în fruntea trupelor 
imperiale din Ardeal energicul general Rabutin. 

Art. 3 al diplomei din 9 Aprilie 1693, care spunea că în şcolile catolice 
vor fi folosite persoane nesuspecte celorlalte confesiuni, le-a dat reformaţilor 
impresia că prin această dispoziţiune se împedic:I şi pentru viitor aşezarea 
în ţad a iezuiţilor. Şi aceasta a r:lruas o simpl4 iluzie, pentrucă la 23 De
cembrie al aceluiaş an, guvernatorul Banfi comunică fruntaşilor reformaţi 
ordinul secret, primit dela Curtea împărătească, în care i se spune dl 
ar fi mai prudent să ia dânşii, reformaţii, iniţiativa îngăduirii în ţară a 
iezuiţilor, decât să le fie impus acest lucru de împ:lratul (95). La această 
dată însă iezuiţii se aflau în ţară. ln Sibiu s'au stabilit în 1691 deschizând 
în anul următor şi o şcoală, în Cluj catolicii le-au încredinţat lor biserica 
pe care o obţinuseră dela reformaţi şi tot atunci par a se fi aşezat şi în 
Alba Iulia iar în 1694 s'au aşezat în Braşov, deschizând şi aci o şcoală. 

În timpul când Transilvania trecea prin aceste mari prefaceri politice 
şi religioase, biserica românească, deşi ortodoxia nu fkea parte din cultele 
recunoscute, ci era numai tolerată, avea, din unele puncte de vedere, o 
situaţie cu mult mai bună decât aceea a bisericei catolice. Inainte de toate 
în fruntea ei se găsia un episcop, care putea hirotoni preoţi, sfinţi mirul 
şi bisericile, avea un însemnat număr de mânăstiri, apoi exerciţiul cultului 

(9�) Textul la C. Szăsz o. cit. p. 380-81. 
(94) Pokoly Jozsef, h ff'delyi reformatul egyluu tărtenete III. Budapest 1904 

p. 31.32. 
(95) Bethlen Miklos oneleti,asa II p. 133. 
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ortodox nu era limitat numai la anumite regiuni sau la anumite localităţi, 
ci credincioşii puteau avea pretutindeni în cuprinsul ţllrii preoţi şi biserici. 
1n schimb însă, din alte puncte de vedere, situaţia ei era cu mult mai 
precară decât situaţia bisericei catolice. Ea nu dispunea de numărul în
semnat de fruntaşi mireni, bogaţi, culţi şi cu în,alte situaţii în vieaţa publică 
a ţării, care să-o ocroteasca şi să lupte cu hotllrîre pentru drepturile şi 
libertăţile ei, cum avea catolicismul şi, ceeace era mai grav, biserica în
treagă, cu toate instituţiile şi ierarhia ei, se găsea sub teroarea proselitismului 
calvinesc. Conducătorul adevărat al ei era superintendentul calivn făd 
a cftui autorizaţie vlădica nu putea sfinţi preoţi, nu putea pedepsi pe cei 
vinovaţi, nu putea vizita bisericile şi nu putea soluţiona nici o cauză bise
ricescă mai importantă. Hotărîrile sinoadelor româneşti trebuiau supuse 
aprobării superintendentului şi vlădica era dator să participe, împreună 
cu un număr de preoţi, la sinodul calvinesc ca să-i supună spre revizuire 
hotărîrile propriului sinod şi ca să-şi însuşească aci cunoaşterea deplină 
a "credinţei celei adevărate" (96). Apoi vlădicii şi preoţii erau datori 
să elimine din ritualul bisericii ortodoxe tot ce era contrar concepţiilor 
reformate, să recunoască numai taina botezului, care trebuia administrat 
cu apă simplă - nu sfinţită - fără ceremoniile obişnuite, şi Cina Domnu
lui, să elimine cultul sfinţilor şi cinstirea icoanelor, care trebuiesc socotite 
numai ca podoabe ce amintesc patimile lui Christos, asemenea să elimine 
ceremoniile şi obiceiurile dela înmormântări şi, mai presus de toate să 
impună învăţarea catechismului calvinesc. La acestea se adaugă o preo
ţime lipsită cu totul de cultură, pentruc\ nu avea unde şi-o însuşi, trâind 
din munca braţelor şi suportând aceleaşi sarcini iobăgeşti ca şi credincioşii. 
Mai ales în timpul din urmă contribuţiile speciale impuse preoţimii româ
neşti pentru acoperirea nevoilor de răsboiu ale împărăţiei deveniseră cu 
totul excesive. Astfel dieta ţinută dela 5-25 Ianuarie 1689 la S,i_ghişoara 
a stabilit. pentru preoţii români o contribuţie de 6.250 floreni, 300 cubuli 
de grâu (1 cubul = 1.875 litri), 500 cubuli ovăz, 15 vase de vin, 200 măji 
carne şi 150 care de fân (97), dieta ţinută dela 15 Iulie la 5 August al ace
luiaş an la Iernut le mai fixează un impozit de 2.000 floreni, cu a drui 
încasare a fost însărcinat episcopul (98), ca o nouă dietă ţinută între 
24 Noembrie şi 19 Decembrie să le ceară o nouă contribuţie de 5.000 flo
reni, 400 cubuli de grâu, 400 cubuli de ovăz, 14 vase de vin, 50 care de 
fân şi 100 măji carne (99). ln 1690 dieta ţinuta în 4 Aprilie la Făgllraş 

, (96) Condiţia 19 din diplomele de numire a lui Varlaam şi a lui Teofil din 
anii 1868 şi 1692, întâia în Monumenta comitialia Regni Transylvaniae V:111 p. 491, 
a doua în N. Nilles, Symholae I p. 158. 

(97) Monumenta comitialia regni Transylvaniae XX p. 159 şi 164. 
(98) Ibidem p. 257 şi 258. 
(99) Ibidem p. 317. 
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impuse preoţilor numai plata sumei de 500 fforeni (100) apoi peste câ
tţ:va luni dieta ţinută la Chri�tian le mai impune, de data aceasta pentru 
nevoile armatei lui Tokoly, să dea 400 cubuli de grâu, 3.450 cubuli de 
ovăz şi 300 vite, 70 vase de unt, colectarea acestora căzând în sarcina 
episcopului (101). ln anul 1691; dieta dela Făgăraş (10 Ianuarie -15 Fe
bruarie) i-a impus 500 cubuli grâu, 1.000 cubuli ovăz, 300 care fân, 300 
m�ji carne şi 30 vase vin şi 100 fforeni (102) iar dieta ţinută la Turda dela 
1-21 August îi mai obligă la plata unei contribuţiuni de 600 floreni (103). 
ln anul 1692 dieta ţinută tot acolo între 25 Septembrie - 6 Octombrie, le· 
mai cere 400 cubuli grâu, 800 cubuli ovăz, 240 care fân, 24 vase vrn şi 
240 măji carne {104). La sfârşitul anului următor (19 Decembrie 1693 -
6 Ianuarie 1694) dieta din Târgu Mureş având în vedere greutllţile cu care 
se strâng alimentele dela preoţii români, le impune plata contribuţii în 
bani şi anume 4.000 floreni (105). Dieta dela Cluj din 1694 (25 Februarie -
6 Aprilie) revine la plata contribuţiei în cereale, obligând preoţimea să dea 
400 cubuli grâu, pentruca o nouă dietă, ţinută în Decembrie la Tg. Mureş 
să o oblige din nou să phlteasdl suma de 4.000 floreni (106). In 1695 dieta 
ţinută la Tg. Mureş urcă contribuţia la 5.000 floreni (107). Dieta dela 
Alba Iulia din 19 Septembrie - 28 Noembrie 1696 le impune preoţilor 
români plata unei contribuţii de 4.000 floreni iar dieta âin 9 Martie - 13 
Aprilie al anului următor le pretinde 400 cubuli ovăz şi 400 florem (108). 

Si ca şi când nimic nu s'ar fi schimbat în ţară, la patru ani după ce · 
dieU făcuse jurilmântul de fidelitate faţll de împăratul catolic dela Viena 

I 

şi la doi ani după moartea principelui calvin (Mihail Apafi), guvernatorul 
Banfi numeşte la 18 Decembrie 1692 pe Teofil în fruntea bisericei româ
neşti cu aceleaşi condiţiuni de calvinizare cu care au fost numiţi şi ante
cesorii săi pe timpul stllpânirei principilor reformaţi. 

Toate acestea se petreceau în timpul când ocrotit de Curtea împără
tească, catolicismul isbutise, sub ochii chinuitei preoţimi româneşti, să 
realizeze izbânzile pe care le-am arătat. 

In acelaş timp în ţinuturile vecine, supuse şi ele aceluiaş împărat dela 
Viena, se petreceau lucruri deosebit de importante. In 1689 camera din 
Zips vorbeşte într'o adresă a sa din 12 Noembrie, de "sacerdotes nationis 

(100) Ibidem p. 367. 
(101) Ibidem pp. 416, 418 şi 420. 
(102) Ibidem p. 438 şi 444. 
(103) Iln'dem p. 455. 
(104) O. cit. voi. XXI p. 121. 
(105) Ibidem p. 162. 
(106) Ibidem p. 195 şi 219. 
(107) Ibidem p. 244. 
(108) Ibidem p. 278, 287-88. 
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Valachorum ", supuşi protopopului Monasterli 'din Sătmar; trecuţi la unire 
cu catolicii şi propune ca aceştia să fie scutiţi de sarcinile iobăgeşti ca şi 
preoţii catolici şi să nu fie constrânşi să dea dijme preoţilor necatolici (109). 
La începutul anului următor în fruntea Rutenilor trecuţi la unire a fost 
aşezat episcopul Ioan de Camillis, care la 1 maiu ţine sinod la Sătmar. 
La sinod au luat parte 60 de preoţi cari fac mărturisirea de unire cu cato
licismul, iar sinodul hotărăşte ca în viitor nici un preot unit " tamquam rus
ticus vel mercenarius laboret in aliena terra " pentrucll acest lucru este incom
patibi.l cu demnitatea preoţeascll. Şi fiindcă dominii din comitat au hotărît 
în chiar ziua sinodului ca preoţii uniţi să le plătească " le portioni ", episco
pul roagă la 15 Maiu pe cardinalul Kollonics să intervină să fie scutiţi 
de aceste sarcini (110). 

Sigur, în urma intervenţiilor influentului cardinal, împăratul Leopold I 
dă la 23 August 1692 importanta diplomă în care stabileşte scutinţele şi 
drepturile preoţilor ruteni cari se uniseră sau se vor uni cu catolicismul. 
După ce accentuiază că este just ca aceia cari trăesc în comunitatea ace
leiaşi biserici şi sub aceeaş dlpetenie spirituală să nu fie lipsiţi de dreptu
rile lor, şi după ce constată că unii domni de pământ îi tratează pe preo
ţii uniţi ca şi când ar fi iobagii lor, punându-i la munci alături de servi
tori, îi arestează, îi bat şi-i supun la diferite pedepse şi îndrăznesc să săvâr
şească şi alte fapte injurioase nu numai contra preoţilor ci şi contra bise
ricilor şi a altor lucruri sfinte, diploma spune că în viitor preoţii uniţi şi 
bunurile bisericii unite se vor bucura de aceeaş imunitate pe care canoanele 
şi jurământul' domnitorului le garantează preoţilor şi bunurilor bisericilor 
catolice. Diploma porunceşte apoi tuturor autorităţilor administrative şi 
judecătoreşti să asculte şi examineze plângerile ce le vor fi făcute de preoţii 
uniţi referitoare la nerespectarea imunităţilor lor şi să le dea satisfacţie 
ca şi preoţilor catolici. Tot odată dispune ca să li se dea uniţilor terenuri 
potrivite pentru biserici, case parohiale, cimitire şi şcoli şi copii preoţilor, 
ca unii cari sunt născuţi din părinti liberi, să nu fie ţinuţi în stare iobăgească 
şi dacă au fost ţinuţi până acum să fie declaraţi liberi (libertati integre resti
tuantur). lmpăratul îşi exprimă nădejdea că nu numai Ruthenii ci, imi
tând pilda lor, şi celelalte naţiuni de sub stăpânirea sa se vor întoarce la 
unirea cu biserica lui Christos catolică (111). La 6 Iunie al anului ur-

(109) A. Hodinka, A munkacsi giirogkat/iolikus puspokseg okmanytara I, Buda
pesta 1911 p. 291. 

(110) Hotărîrile sinodului din Sătmar ibidem p. 300-302, iar scrisoarea lui de 
Camillis către Kollonics p. 303-4. Vezi şi ziarul lui de Camillis în Ţortenelmi Tar 
din 1895 p. 705. In Nilles Symbolae II, 860 sinodul are data, gresită de 3 Maiu. 

(111) Textul ibidem p. 347-350; fragmente în Nilles, Symbolae I, p. 164-65 
şi 848-49. 



m.ltor Cancelaria aulid scrie la ordinul împAratului; consiliului de dsboiu 
a4 pun4 în vedere comandanţilor trupelor sl dea imediat, când li se va 
cere de cei în drept, întregul concurs contra acelora care nu vor respecta 
acutinţele şi privilegiile date preoţimei rutene unite (112). 

La sfârşitul anului 1693 se pare d De Camillis a venit personal în 
Transilvania ca, înarmat cu diploma din 23 August 1692, s4 încerce a 
dspândi şi aci, între Români, ideea unirii cu biserica Romei. Pentru acest 
scop a cerut autorizaţia guvernului care a supus cererea dietei întrunite 
înt e 19 Decembrie 1693 -6 Ianuarie 1694 la Târgul-Mureş. Dieta a 
discutat cererea în şedinţa din 2 Ianuarie, respingând-o. Episcopul a 
revenit din nou, cu o nou4 cerere, care a fost şi ea discutau în şedinta 
din 5 Ianuarie, când a fost iadşi respins!. Faptul d la un refuz din 
2 Ianuarie episcopul dspunde imediat, dovedeşte prezenţa dânsului în 
localitate (113). 

Neisbutind d-şi desfilşoare acţiunea în Transilvania, De Camillis 
şi-a îndreptat atenţiunea asupra Românilor din comitatele de margine. ln 
ziarul du atât de pripit redactat, De Camillis noteazl c4 în luna August 
1690 i-a scris protopopul din Crasna, care nu putea fi decât protopopul· 
român, cu 16 preoţi, recunoscându-l ca vlldid al lor (114). ln 2 Maiu 
1691 îl glsim iarlşi în Sltmar (Ibidem p. 710). ln 29 August 1692 îl nu
meşte protopop al districtului Baia Mare pe românul Damian Mihalca (115). 
ln 17 Octombrie al aceluiaş an c4lug4rul Isaia, grec ca şi episcopul, pe 
care-l aşezase cu patru zile înainte în fruntea parochiei Debreţinului şi l-a 
pus mai mare peste preoţii din Bihor, a mers la dânsul însoţit de un preot 
român, care în numele preoţilor din p4rţile Orbii " în comitatu Bihoriensi 
usque ad Gialmar " (Dealul Mare?) şi l-au recunoscut ca şef spiritual al 
lor (116). La 1 Maiu (1692) sfinţise pe preotul, sigur român, Gheorghe 

(112) A. Hodinka, o. cit. pp. 362-363. 
(113) Ziarul lui Gheorghe Vast de Ţaga în Monumenta Hungariae historica, 

S. II (Scriptores) XXXV. Budapesta 1896 p. 178-179. Procesul verbal al dietei 
observă că membrii catolici ai dietei nu au aprobat soluţiunea care s'a dat cererii 
episcopului. Monumenta comitialia Regni Tramylvaniae XXI p. 163. Lui de Ca
millis pare a-i fi venit ideia de a se interesa de Transilvania din informaţiile pe care 
i Je dăduse ]a Roma în Octombrie 1689, înainte deci de a fi numit episcop, Cardi
nalul Kollonics, privitor la rolul său viitor. Cardinalul îi spunea atunci că în Un
garia mai sunt două episcopii de ritul grec, Ja ·Alba Iulia şi Svidnice, în afară de 
acelea de sub ocupaţia turcească pe care nu le cunoaşte, şi că va avea " la coris
pondenza con quelli e come arcivescovo et metropolita di quelli l'inspection circa 
il rito, divini ofticii, cura d'anime et con tempo la visita e corretione di quelJi se
condo le congiuntore et oportunita del tempo. Hodinka o. cit. p. 287. 

(114) Tărtenelmi Tar din 1895 p. 709. 
(115) Ibidem p. 713 cfr. şi p. 716. 
(116) Ibidem p. 709. 



Ursu (Ursus) din localitatea Porno (?) situat în comitatul Sătmar (117) 
La 18 Ianuarie 1693 a hirotonit pe preotul Dumitru din Beiuş iar la înce
putul lui Septembrie a hirotonit patru preoţi româno-calvini din Bihor, 
cari funcţionau numai pe baza "sfinţirii pastorilor reformaţi". ln Ia
nuarie 1694 numeşte vicar pentru Românii din părţile ungureşti (în par
tibus Hungariae supra Valachos) pe cunoscutul Isaia, care acum petrecea 
în Carei, de aceea îl intitulează Isaia de Caroli (118). ln 29 Aprilie hiro
toneşte un român pe Ioan" ex pago Palin (? ) Valachum in comitatu Bihar ". 
Cu prilejul unei investigaţii oficiale din 1727 au fost găsiţi preoţi români 
uniţi hirotoniţi de De Camillis în Margine, Ciuteleac Homorog, Spinuş, 
Lazuri, Monospetri, Kiralyi, Kisjeno ( ?, credem că nu poate fi Chisinăul 
de lângă Arad) şi Bogdanszovarhegy(119). La 21 Martie 1695 raporta 
Congregaţiei de Propaganda Fide că a isbutit să aducă la unire 40 de 
preoţi români din parţile Bihorului şi ale Crasnei {120). ln Iunie anul 
urmator, îl roagă pe Kollonics să-i întindă jurisdicţia şi asupra Choarului, 
a Solnocului superior şi inferior, Crasna, Zarand şi Maramureş (121). 
Protopopul unit Monasterli obţinuse în 27 Octombrie 1689 dela Consiliul 
de răsboi din Viena " litterae passuales " ca să poată vizita bisericile din 
comitatele Sătmar, Ugocea, Szabolcs din Cioar şi Bihor (122). 

Pretenţiunile de stăpânire ale Calvinilor (şi în 19 Iunie 1689 sinodul 
general al p�storilor calvini ţinut la Alba Iulia s'a plâns dietei ardelene, 
că R?�ii zidesc biserici şi în satele unde este predicator şi sunt credin
cioşi calvini, Torteneti Lapok I - 1875 - p. 454) o stăpânire care anihila 
orice autoritate a vlădicului şi pretindea schimbarea întregului ritual al 

(117) Ibidem p. 713. 
(118) Privitor la acest Isaia, care pe urmă s'a aşezat în mânăstirea Bixadului 

desfăşurând de aci o propagandă împreunată şi cu inutile şi stricăcioase vio
lenţe, din care cauză a şi fost asasinat în însuş aşezământul său călugăresc cfr. I : 
Basilovitz, Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits li, Cassoviae 1790, 
pp. 118-120. Basilovits dă ca dată a asasinării lui Isaia 15 Mai 1703, care este 
greşită. Evenimentul s'a petrecut în 1701 fiindcă de el vorbeşte Gavril Nagyszegi 
în memoriul său din 9 Noembrie 1701. S. Dragomir, Istoria desrobirii religioase 
a Romdnilor din Ardeal, I. Sibiu 1920, anexe p. 11. La 3 Iunie 1701 o mulţime 
de protopopi şi preoţi români îi scriu lui De Camillis că răposatul Isaia de Carei 
umbla anul întreg prin sate însoţit de 13-14 persoane şi nu cruţa nici pe cei bogaţi 
nici pe cei săraci ci toţi trebuiau să-i dea de băut şi de mâncare câte 3-4 zile. Mulţi 
au fost nevoiţi să-şi vândă vitele ca să-l poată ospăta iar vreo 9-10 preoţi cari nu 
puteau purta acest "jug", au fugit din satele lor. Duliskovici Istoriceski certei 
ugro-rwski, Ungvar 1877 III p. 17 nota. 

(119) Cfr. Studiul lui St. Taşedan, Icoane din viaţa poporului romdn din Bihor 
în revista RdvafUl (Cluj) 1909 p. 404 nota 8. 

(120) Mi transportai cola e nelli due contadi di Bihor e di Kraszna mi venne 
fatto di redder all'unione una quarantina di parohi Valahi, Hodinita o. cit. p. 382. 

(121) Ibidem pp. 392-393. 
(122) Ibidem pp. 312-313. 
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biserioei ortodoxe, de o parte, moartea principelui calvin Mihail Apafi şi 
neîngăduirea suirii pe tron a fiului du cu acelaş nume, revmmentul rapid, 
sub protecţia împăratului, a bisericii catolice ardelene şi situaţia pe care 
şi-a creiat-o prin unire biserica ruteană din comitatele vecine, de altă parte 
la care se adaugă propriile sarcini tot mai grele, a trebuit să-l pună pe 
gânduri şi pe vlădica Teofil şi pe fruntaşii preoţimei româneşti din Ardeal. 

ln condiţiunile acestea a început acţiunea discretă, asiduă şi deosebit 
de abilă de a câştiga pe conducătorii bisericei ortodocse române pentru 
o unire cu catolicismul (123). 

(123) Pentru mai buna înţelegere a împrejurărilor, care au dus la unirea cu 
catolicismul, credem util a reproduce următoarele din cartea atât de frumoasi 
şi prea repede uitati Sate fi P,,eoţi din Ardeal, alui N. Iorga, apărută în anul 1902: 
" Istoria unirii, pe care au întunecat-o şi complicat-o patimi, uşoare de înţeles, dar 
dăunătoare statornicirii adevirului istoric, e nu se poate mai simplă, precum simple 
erau împrejurările şi simplă firea poporului a cărui aristocraţie de popi foarte puţin 

, cărturari a luat, în mai multe rânduri, subt doi vlădici unul după altul, aceleaşi 
măsuri pe care le poruncea vremea ". 

" Oşti împărăteşti intrau în Ardeal şi încă din 1691 sătenii jurară în limba lor 
patriarhală credinţă unui nou stăpân. Faţă de acesta, alţii, cari locuiau în cuprinsul 
aceleaşi ţări, găsiau un sprijinîn vechi diplome, în obiceiuri ce nu se mai puteau 
înlătura, în bogăţie, în cultură, în deprinderea de a purta armele. Românii aveau 
cu dânşii numai numărul, de care guvernul împărătesc ţinu seamă, dar numărul 
singur nu preţueşte nimic fără conştiinţa care luminează şi organizarea, care adună 
puterile. In vecinătate erau Domni de acelaş neam, cari erau deprinşi să se ames
tece în afacerile bisericii din Bălgrad, forma unică subt care se înfăţişa în vederea 
tuturora întreg poporul rominesc din Ardeal ..... Un cuvânt venit dela Iaşi sau 
Bucureşti, nu mai putea ajuta nimic la nevoile întâmplătoare ale celor de un neam 
cu noi". · 

" Două lucruri se puteau face : să se urmeze vechea legătură cu calvinii sau 
aceasta să fie lepădată pentru a face o alianţă religioasă cu noul domn al ţării. 
De Calvini erau sătui Rominii. Le jertfise, de voi e sau de nevoie, atâtea, încât 
în multe lucruri singuri nu vor fi ştiut care e legea cea adevărată, venită dela Părinţii 
Bisericii şi dela soboare şi care e schimbarea adusă printr'o hotărîre a dietei sau 
o poruncă a Craiului. În schimb, ce se căpătase ? Nici drepturi de oameni pentru 
toţi, nici o vieaţă materială cinstită pentru preoţi, nici şcoli pentru cine voia să în
veţe. Starea, peste tot, a Românilor din Ardeal era cea mai proastă •.... Preoţii 
stăteau şi ei pe marginea sălbăticiei. Erau câte şase la un sat, întăriţi cine ştie 
unde, printr'o singhelie căpătată cu câţiva potronici. Numai potcapul de culoarea 
albastră pentru popii de rând, neagră pentru protopopi îi deosebea de ceilalţi să
teni ..... Arau, semănau şi culegeau ce li se îngăuia a culege dea valma cu satul. Ei 
atârnau mai mult de domnul locului decât de protopop sau de vlădică •.... Proto
popii până târziu scriau, cei mai mulţi dintre dânşii, cu degetele amorţite pe con
deiu, buchi înspăimântătoare. lnsuş vlădica nu se deosebea întotdeauna prin 
cunoştinţi şi frumoase purtări ..... Pentru această stare de lucruri ruşinoase îndu
raseră atâtea vlădicii români ai Ardealului, în tot cursul veaculuial XVII-iea: 
pentru ca astfel de urmaşi să păstorească prin astfel de preoţi, ţărani atât de neno
rociţi şi acoperiţi de dispreţul tuturor. Se mai putea găsi cineva care să ţie, acum 
când puterea trecuse în mâinile altora, la calvinismul superintendenţilor şi domnilor 
rămaşi, atunci când principele dispăruse ? •••.• Era o deosebire de purtare intre 
catolici şi calvini, care trebuia să măgulească pe fraţii noştri chiar şi înafară de 



PERSPECTIVE 2:J 

Incercarea au f ilcut-o iezuiţii, cari dintre _toate ordinele dllugăreşti 
catolice, aveau în acel timp cea mai vastă experienţă şi obţinuseră chiar în 
lumea care aparţinea bisericii răsăritene, succese răsunătoare. 

După ce mitropolitul primat al Ungariei, Lippay, izbutise să conver
tească o parte a Rutenilor, iezuiţii provinciei austriace, căreia îi aparţi
neau şi aceia din Ungaria, scriau în Analele lor la anul 1664: hoc anno 
spes affulserit Rascianorum et V a/achorum .•.•.. a graeco schismate ad ecc/e
siae unionem adducendorum" (124). Speranţa aceasta a convertirii Româ
nilor şi-o întemeiau, sigur, nu numai pe influenţa pe care pilda unirii Rute
nilor o putea avea asupra bisericii româneşti şi ci pe faptul că în unele 
regiuni (Maramureş, Sătmar, Ugocea) aceste două popoare trăiau ames
tecate. 

După alungarea Turcilor de sub zidurile Vienei şi, mai ales după 
eliberarea Budei (1686) care stătuse sub ocupaţia turcească 155 de ani, 
când se prevedea sau, în orice caz, se nădăjduia izgonirea lor din ţară în
treagă, călugărul iezuit Francisc Ravasz întocmise un vast plan, mergând 
până în detalii, a unirii celor două biserici : catolică şi ortodoxă. Titlul 
proiectului, pe care autorul l-a prezentat în 1687, cardinalului Kollonich, 
este " A/iquot capita ad reducendam, propagandam stabi/iendamque s. graeco
catholicorum cum Romano-catho/icis unionem "(125). Convertirii popoarelor 
ortodoxe din Ungaria şi Transilvania, ajunse acum sub stăpânirea habsbur
gică, i-a dedicat şi cardinalul Kollonich o parte însemnată în faimosul său 
Einrichtungsr.oerk din anul 1689, în care expunea planul de reorganizare 
a întinselor teritorii eliberate. Cardinalul atrage dela început atenţiunea 
asupra primejdiilor care se pot naşte din faptul că la graniţele ţării, atât 
în Nord cât şi Răsărit, în teritoriile de curând câştigate, sau nu există 
episcopi qltolici sau există numai episcopi. eretici şi schismatici. Răul 
poate fi înlăturat numai prin unirea cu catolicismul a popoarelor locuitoare 
acolo. Inceputul s'a făcut cu episcopia ruteană a Munkaciului. Opera 
trebuie însâ continuată şi în celelalte părţi. Aceste popoare şi în primul 
rând preoţii lor, trebuiesc convinşi d prin unire îşi asigură nu numai 
mântuirea sufletului ci dobândesc şi o altă situaţie socială, fiind ridicaţi 
în rândurile nobilimei, cum sunt ridicaţi, conform legilor ţării, toţi preoţii 
catolici de ritul latin. Având în vedere că preoţii ortodoxai sunt dispre-

marile făgăduieli. Calvinii " Craiului " bătuse din picior, catolicii împăratului 
făceau propuneri. Cei dintâi ameninţau cu temniţa şi bităile ... , aceştialalţi făceau 
si se zărească începutul unei ere de libertate şi lumini. Pentru popii noştri .•... 
legea erau posturile, sărbătorile, icoanele, calendarul cel vechiu, limba cu care se 
deprinsese în slujbă, adică limba neamului lor. lnainte de toate acestea trebuiau 
ai rămină neatinse" (pag. 166-171 ; 175-176). 

(124) Hodinka, A munkacsi gorog katholicu rpaspăkslg okmanytara I p. 207. 
(125) Textul e tipărit de Nilles în Symbolae II, p. 780-786. 



ţuiţi, impuşi la munci iobăgeşti, sunt bltuţi şi legaţi în lanţuri, autorul 
memoriului crede că perspectivele libertăţii şi ale smulgerii de sub tirania 
domnilor va avea o influenţă hotărîtoare asupra atitudinii lor faţă de pro
blema unirii cu catolicismul. Pentru garantarea statorniciei în unire şi a 
evitării greşelilor, episcopii uniţi trebuesc supuşi jurisdicţiei unui mi
tropolit catolic de ritul latin, care să le supravegheze activitatea atât din 
punctul de vedere bisericesc cât şi din punctul de vedere politic, ca adică 
activitatea lor să nu aducă prejudicii intereselor împerariului (126). Am 
stăruit mai mult asupra ideilor expuse de cardinalul Kollonich în opera 
sa cîtată, fiindcă autorul ajungând în 1694 mitropolit primat al Ungariei, 
care i-a adus şi titlul de Legatus natus al s. Scaun pentru problemele în 
legătură cu unirea, aceste idei au influenţat hotărîtor şi opera de unire 
a Românilor. 

Cu toate deosebirile care existau între diferitele popoare şi cu toate 
deosebirile determinate de împrejuririle politice şi sociale locale, iezuiţii, 
cari acţionau între ortodocşi, trebuiau să ţină seamă în opera lor misionară 
de anumite norme fixe, stabilite de Scaunul Papal. Astfel Monita ad mis
sionaries in partibus orientalibus tipărită de Congregaţia de Propaganda Fide 
în 1669 prevedeau că unirea trebuie să se facă în credi"nta (convertendi fide 
Deo uniantur) iar semnul văzut al acestei uniri este recunoaşterea Papei 
ca şef suprem al bisericii lui Christos în lume, fiind urmaşul direct al s. Pe
tru, căpetenia Apostolilor. Alte dispoziţiunî ale s. Scaun impuneau res
pectarea ritului şi disciplinei bisericilor orientale (peculiares ecclesiae orien
talis ritus in tota sua integritate et puritate ah unitis retinerentur et obser
verentur), a posturilor, sărbătorilor, obiceiurilor, ceremoniilor, rugăciu
nilor etc. ale lor. Al treilea principiu esenţial, pe care misionarii trebuiau 
să-l aivă în vedere era evitarea de a îndemna pe orientali să treacă la 
ritul latin şi de a nu îngădui astfel de treceri fără autorizaţie specială, data 
dela caz la caz, de s. Scaun însuş (127). 

ln ceea ce priveşte punctele dogmatice, care deosebeau pe orientali 
de catolici, ele au fost fixate de Conciliul dela Florenţa (1439) : 1) Primatul 
papal, 2) purcederea s. Duh şi dela Fiul, 3) existenţa purgatorului şi 4) vala
bilitatea pâinei nedospite (azima) ca materie a Euharistiei. 

Pe aceste temeiuri dogmatice şi în limitele acestor norme s'a încercat 
de către călugării, iezuiţi din Alba Iulia, unde se găsea reşedinţa vlădicilor, 
şi unirea Românilor ardeleni. Intâiul despre care avem ştiri, că ar fi des
făşurat o anumită activitate în această direcţiune a fost Nicoale Ratkay, 

(126) Des K6nigreichs und Reichsinteresae praejudicieren. Textul pirţii bi
sericeşti din Einrichtsmgswerk în Hodinka o. cit. p. 292-96. 

(127) Nilles, Symbolae pp. 11hqu. 
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care a petrecut acolo şapte ani, şi, cum spun Analele Casei din 1689, a 
compus un " Libellus controversisticus ", deci o carre despre controversele 
dogmatice dintre Occidentali şi Orientali, şi cu banii cerşiţi (emendicatis) 
dela credincioşii zeloşi (a piorum liberalitate) a tipărit-o de mai multe ori 
în limba română şi a răspândit-o (128). Nu cunoaştem nici un exemplar 
din acest Libellus, însil din titlul lui ne putem uşor imagina cuprinsul, care, 
sigur, se ocupa de dovedirea cu argumente din Scriptură şi tradiţia bise
ricească a adevaiului celor patru puncte. 

II. VLĂDICA TEOFIL ŞI SINODUL DIN 1697. 
MOARTEA LUI TEOFIL 

Acela îns:l care a isbutit să dud la bun sfârşit acţiunea de convertire, 
în condiţiuni politice cu totul schimbate, a fost călugărul, iezuit şi dânsul, 
Ladislau Baranyi. Scrisoarea din 8 Noembrie 1701 trimisă de Atanasie 
Anghel şi de sinodul său Papei spune că octavus iam volvitur annus adică 
se împlinesc opt ani decând iezuiţii din Alba Iulia au început a lucra pen
tru unire (129). La data aceea - 1693 - în fruntea bisericii româneşti se 
găsea noul vlădică Teofil, care i-a urmat lui Varlaam, mort, probabil în 
anui 1691. Despre Teofil ştim foarte puţin. Stim că a fost originar din 
Teiuş Qud. Alba) că înainte de călugărie se numea Toma şică tatăl său 
Simeon era preot în Teiuş (130), că în vara anului 1692 a fost ales vlădică 
şi că în 18 Septembrie a fost sfinţit la Bucureşti unde a mers însoţit de 
protopopul Opre şi de preotul Siicu din Braşov, de către mitropolitul Tării 
Româneşti. 1n Octombrie î l  găsim iarăşi în Braşov, în d rum spre casă (131). 

ln Bucureşti, cu prilejul sfinţirii sale, Teofil s'a legat sa primească 
" cele şapte sfinte s:lboare, car_e s'au adunat şi s'au fâcut pentru întări
rea credinţei creştineşti ", să păzească " câte canoane şi câte tocmeli au 
întărit acei sfinţi Părinţi ce s'au adunat atunce la acelea şapte săboare şi 
toate sfintele tocmeli şi învăţături câte după bogate vremi s'au îndreptat 
de sfinţii Părinţi". Si s'a mai legat, făgăduind: "cu mintea, cu dragostea 
dumnezeiasd şi cu frica lui Dumnezeu .... şi de câte tocmeale ce are Scau
nul Ungrovlachiei să le păzesc neschimbat întru toată eparhia mea" (132). 

Intors acasă, episcop sfinţit, obţine la 18 Decembrie 1692 şi numirea 

(128) Ibidem p. 139. 
(129) Ibidem p. 125. 
(130) Cipariu, Acte fÎ fragmente, Blaj 1855 p. 266. 
(131) Stere Stinghc, Istoria bisericii Scheilor Bra1ovului, Braşov 1899 p. 21. 
(132) Tipariu T. o. cit. p. 239. Textul legământului identic cu acela făcut 

de Iosif Budai la 23 august 1680 e la p. 236. 
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din partea guvernatorului Ardealului Gheorghe Banfi. Condiţiunile impuse 
în diploma de numire sunt cele �echi, încocmite în 1643 de superintenden
tul Geleji, pe seama lui Simeon Stefan, întregite mai târziu, de răposatul 
principe Mihail Apafi şi care urmăreau calvinizarea complectă, în dogme, 
rit şi ceremonii, a bisericii româneşti. Noul vlădidl va fi dator; ca şi ante
cesorii săi, să fie supus superintendentului ·calvin, fără a cărui încuviinţare, 
nu va hirotoni şi numi preoţi, nu va pedepsi pe cei rătăciţi, nu va face 
vizitaţii canonice şi nu va rezolva nici o chestiune importantă a bisericii 
sale; va fi dator să impună învăţarea catechismului calvinesc tipărit în 
româneşte la 164-0, să înlăture cultul sfinţilor, al crucii şi icoanelor, şi să 
recunosscă numai două taine, Botezul şi Cuminicătura, care însă vor fi 
administrate nu conform Molitvenicului bisericii răsăritene, ci conform 
ritualului calvinesc şi, în fine, toate hotărîrile sinoadelor româneşti vor fi 
supuse aprobării sinodului calvinesc, la care, pentru a se instrui, va lua 
parte şi dânsul - vlădica - împreună cu câţiva preoţi ai săi (133). 

Condiţiile pe care i le impune în diploma de numire guvernatorul 
Gheorghe Banfi sunt deci diametral opuse acelora ce i-au fost impuse la 
Bucureşti de mitropolitul Teodosie cu prilejul sfinţirii. Acolo se legase 
" cu mintea, cu dragostea dumnezeiască şi cu frica lui Dumnezeu „ să 
păziască învăţăturile şi tocmelile celor şapte soboare ecumenice şi ale 
sfinţilor Părinţi, rânduielile Scaunului Mitropoliei Tării Româneşti şi 
cu totul să se plece şi să urmenze " îndţaturile cele bune ale Preasfinţi
tului său stăpân Teodosie al Ungrovlachiei ", aci, dimpotrivă, i se cerea 
să urmeze învăţăturile şefului bisericii reformate şi să " păziască „ nu 
tocmelile celor şapte soboare şi ale s. Părinţi, c1 tocmelile catech1smului 
calvinesc din 1640 şi ale bisercii calvineşti. 

Că aceste condiţiuni de supunere către superintendentul calvinesc, 
care i-au fost impuse lui Teofil şi antecesorului lui nu erau simple figuri 
de stil, se \'ede din pastorala dela 27 Iunie 1688 a vlădicului Varlaam, în 

care se referă mereu pentru dispoziţiunile ce dă, la hotărîrile " cinstitului 
pişpeculu1 ( = superintendentului) Horti Istvan.,, şi din felul cum e însăr
cinat popa Ioan din Hunedoara cu conducerea, până la viitorul sinod, a 
protopopiatului de acolo, fiindcă protopopul de până aci, Nicolae, murise. 
La 9 Aprilie 1697 episcopul Teofil trimite credincioşilor scrisoarea cu ordi
nul cuvenit, scrisoarea avea însă pe pagina a doua şi ordinul de numire, 
redactat în ungureşte, al superintendentului Veszpremi Istvan, care sem
nează " episcopul ardelean reformat maghiar ţi român ( erdelyi reformatus 
magyar es olah piispok) ". Superintendentul spune că-l însărcinează pe 
popa Ioan cu conducerea protopopiatului numai provizoriu, până când 

(133) Textul diplomei în Nilles I, p. 153-160. 



se va întruni sinodul calvinesc, care-l va aşeza definitiv şi-i va lua jură
mântul (134). Asta se petrecea la două luni după sinodul, care acceptase 
uuirea cu catolicismul, unire, care nu devenise încă definitivă. 

lndată după aşezarea lui Teofil în Scaun a început acţiunea lui Baranyi, 
care avea acum în mână şi textul diplomei din 23 August 1692 a împăra
tului Leopold cu scutinţile şi privilegiile date preoţilor uniţi ruteni şi 
preoţilor ce se vor uni în viitor. Istoria manuscrisă a casei iezuiţilor din 
Alba Iulia povesteşte câteva lucruri interesante privitor la această acţiune. 
La început Baranyi s'a apropiat de Teofil, căruia i-a devenit familiarius 

şi după ce a observat, cu timpul, buna dispoziţie a episcopului, a luat con
tact cu protopopii, pe rând şi unul câte unul, şi cu alţi fruntaşi ai bisericii 
româneşti. Legăturile acestea de lămurire şi de persuasiune au durat 
patru ani încheiaţi (1693- începutul lui 1697) (135). 

Deşi nu ni s'a păstrat nici o însemnare privitoare la discuţiunile care 
au avut loc între Baranyi, vlădica Teofil, protopopii şi preoţii fruntaŞi 
români, cunoscând instrucţiunile pe care misionarii în părţile orientale Ic 
primiseră dela Roma, nu este greu să ni le imaginăm. Baranyi le-a ară
tat, sigur, deosebirea fundamentală între condiţiile unirii cu Calvinii, la 
care erau aduşi cu sila, şi condiţiile unirii voluntare cu catolicismul. Acesta 
din urmă lasă neatins întreg ritualul bisericii româneşti, calendarul, postu
rile, ceremoniile, obiceiurile, cultul sfinţilor, al crucii şi icoanelor, ţainele 
elimin aceleaşi findcă le are şi catolicismul şi vor fi administrate ca ş.i · până. 
aci. Prin urmare rămâne nealterat tot ceea ce constitue Legea fomânească. 
Dificultate insurmontabilă nu a putut forma nici recunoaşterea suprema
ţiei patriarhului din Roma, fiindcă un şef suprem avea şi biserica româ
nească, pe patriarchul din Constantinopol. Azima nu-i privea pe Români, 
fiindcă nu li se cerea să o folosească dânşii, ci numai să admită că occi
dentalii folosind la împ.lrtă-şanie pâinea nedospită în locul celei dospite din 
biserica orientală, nu sunt eretici. 1n ceea ce priveşte purgatoriul lucrul 
era mai simplu, fiind o chestiune numai de numire, căci şi Românii se 
rugau pentru cei molji, dedeau pomană şi făceau slujbe pentru ei, ceea 
ce dovedea că credeau că toate acestea le pot fi de folos. Ori, celor din iad 
nici rugăciunile nici faptele bune ale celor vii nu le pot folosi, fiindcă 
Scriptura vorbeşte de vecinicia focului lui, iar cei din raiu nu au nevoe 
de ele. Prin urmare, chiar după credinţa răsăriteană manifestată prin 
fapte, trebuie sJ existe un loc al sufletelor celor morţi, unde ajutorul celor 
vii le poate fi folositor. Purcederea s. Duh şi dela Fiul, nu numai dela 
Tatăl, nu putea fi socotită ca având vre-o legătură cu vieaţa cotidiană şi 

(134) Pastorala lui Varlaam în Cipariu o. cit. p. 264 iar actele de numire a 
popii Ioan p. 254-55. 

(135) Nilles o. cit. p. 162-63. 



practid a bisericii şi nu se cerea, cum nu li se c.ere uniţilor nici azi, 
introducerea în Cra a cuvântului Filioque, pe car ;-1 au apusenii. 

Paralel cu aceste lămuriri şi explicaţiuni de natură dogmatică, Baranyi 
le va fi arătat, fără îndoială, şi marile avantajii lumeşti pe care biserica 
românească le-ar obţine unindu-se cu biserica apuseană. În fruntea ţării 
nu se mai află un principe calvin ca până aci, ţara fiind supusă împllratului 
catolic dela Viena, care a biruit oştile turceşti şi acest împllrat dă o ocro
tire specială celor de o credinţă cu dânsul. Dovadă e situaţia pe care în
cepe a şi-o creia catolicismul în Transilvania şi dovadă e diploma dată 
preoţilor ruteni trecuţi la unire şi ordinul dat autorităţilor militare de a 
interveni imediat pentruca scutinţele date acelor preoţi să fie respectate. 
Dovadă e apoi hotărîrea sinodului unit ţinut la 1 Maiu 1690 la Satu Mare, 
care a interzis preoţilor să mai lucreze ca mercenari şi iobagi pământ 
străin, fiind aceasta �potrivit cu demnitatea preoţească. Argumentele nu 
au putut rămâne fără efeGt asupra preoţilor români cari chiar în aceşti 
ani erau storşi mereu cu infinitele contribuţii, pe care le-am văzut. Si 
probabil va fi fost utilizat de Baranyi şi faptul că la 30 Ianuarie 1689 
principile Constantin Brâncoveanu - socotit patron al episcopiei Ardea
lului -, încheie cu împăratul Leopold I pactul de amiciţie, jurându-i 
credinţă şi ascultare, lăsând ca ostateci la Viena pe spătarul Iordache Can
tacuzino şi pe căpitanul Şerban Cantacuzino şi că în 1695 voevodul obţi
nuse titlul de Principe al Imperiului. {136). 

Dupll pregătirea în cursul atâtor ani, stăruitoare şi devotată a episco
pului şi a tuturor elementelor hotărîtoare din biserica românească, pregătire 
făcută discret, prin convorbiri şi discuţii particulare, când terenul fusese 
complect pregătit, ideia unirii a fost pusă făţiş şi public. Aceasta s'a în
tâmplat în sinodul ţinut în luna Februarie 1697 la Alba Iulia, la reşedinţa 
vlădicească. Nu putem şti, din lipsa documentelor, dacă a fost un sinod 
general, obişnuit, care se ţinea în fiecare an ori a fost un sinoti convocat 
numai pentru discutarea unirii. Având în vedere numărul mare al proto
popilor absenţi - 12 - care au semnat ulterior declaraţia de unire, cre
dem că atunci a avut loc numai un sinod convocat ad hoc pentru problema 
unirii cu catolicismul. Din darea de seamă care ni s'a păstrat despre 
lucrările acestui sinod, rezultă că unirea a fost discutată în două şedinţe. 
ln ziua întâia episcopul a arătat starea bisericii româneşti sub principii 
calvini, eforturile fllcute de aceştia pentru a-i schimba credinţa şi ritualul 
şi, la urmă, a indicat - folosul şi binele care ar rezulta din unirea oferită 
de împâratul -. ln şedinţa a doua, car� a avut loc în ziua următoare, 

(136) Giurescu C. - Dobrescu N., Documenu fi rtgtste privitoare la C. Brân
coveanu. Bucureşti 1907. · Introducerea pp. IV -V şi XXXII. 
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s'a trecut la stabilirea până în cele mai mici amănunte a condiţiunilor unirii. 
S'a cerut ca nu cumva să se schimbe, cu încetul, ritul sau disciplina bise
ricii româneşti şi să se înlocuiască cu ritul şi disciplina bisericii latine, 
să se menţină calendarul cel vechiu atâta timp cât îl vor păstra şi neuniţii ; 
uniţii să poată avea în toate locurile biserici de ritul lor şi acolo unde sunt 
puţini, să nu fie siliţi a primi tainele dela preoţii latini, ci să poată chema 
pe preoţul din vecini al ritului lor ; iar judecăţile în biserica unită să se 
facă nu după dreptul canonic al latinilor ci după Pravila bisericii greceşti. 
1n rezumat, uniţii să nu fie obligaţi a primi nimic dela latini afară de cele 
patru puncte dogmatice, cunoscute. 

După stabilirea acestor condiţiuni de natură bisericească, membrii 
sinodului au purces la fixarea condiţiunilor de patură politică cerând să 
li se dea bisericilor şi persoanelor biserjceşti, unite, aceleaşi drepturi şi 
libertăţi pe care le au bisericile şi persoanele bisericeşti catolice, ca Ro
mânii să nu mai fie socotiţi ca toleraţi ci ca adevăraţi fii ai patriei, mire
nii uniţi să fie primiţi în toate slujbile publice ca şi membrii celorlalte 
naţiuni şi biserici, fii lor să se primească în şcolile şi fundaţiunile catolice 
iar episcopuluţ să i se asigure subsistenţa cuvenită. Sub aceste condi
ţiuni sinodul a declarat că primeşte cele patru puncte, care despărţiau 
biserica Păsăritului de biserica Apusului. 

ln şedinţa a treia decide ca hotărîrile aduse în şedinţa precedentă, 
adidi hotărîrea de unire să fie comunicată împăratului şi cardinalului 
Kollonich ( 137). 

Pe baza acestor hotărîri unanime ale sinodului, a întocmit vlădica 
la 21 Martie 1697, cu o întârziere ale cărei cauze nu le cunoaştem - să 
fi fost, prudenţa lui ori a lui Baranyi de a aştepta reacţiunea protopopilor 
cari nu su fost prezenţi? - declaraţia oficială şi solemnă de unire, pe 
care a semnat-o Teofil, prevăzând-o cu pecetia episcopească şi cu aceea 
a sinodului. Textul ei, pe care-l reproduc�m în arhaica traducere româ
nească al lui Samuil Klein este următorul : 

"Noi Teofil cu mila lui Dumnezeu episcopul bisericii româneşti din 
Ardeal fi din plirţi/e Tlirii ungurefti lui împreunate fi tot clerul acelea# 
biserici, /lisăm pomenire prin scris aevea aceasta tuturor clirora se cuvine 
cumc/1 în trecuta /un/1 alui Februarie când am avut sllbor mare la Bli/grad 
cu o inima am (lfezat ca sli ne întoarcem în sânul sfintei Maicii biserici româno
cato/icqti fi iarlJ.fi s/1 ne unim cu ea, toate acelea primindu-le fi crezându-le 

(137) Textul românesc al hotăririlor sinodului în Treboniu Laurian, Docu
mente istorice despre starea politicd # ieratică a Românilor din Transilvania. Viena 
1850 pp. 136-141 sau Laurean-Bălcescu, Magazinul istoric pentru Dacia, II pp. 272,-
275 ; latineşte fără şedinţa a treia în Nilles o. cit. I pp. 165-169. 
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care ea le primeşte, le mllrturiseşte fi le crede. Si mai întâiu miJ.rturisim 
acelea patru puncte, în care pând. acuma ne-am înperechiat : 

a) Cunoa.,tem cum cd. Papa dela Roma este cap viJ.zut a toatiJ.' biserica 
lui Christos, care peste toatiJ. lumea e ldţitd.. 

b) Mdrturisim cumcd a/ard de cer, scaunul celor fericiţi fi a/ard de iad, 
temniţa celor osândiţi, al treilea loc este, în care fi sufletele celor ce încd nu 
sunt curdţite se ţin fi se curdţesc. 

c) Cumcd pânea azim4 este destuliJ. materie a Cinei Domnului fi a jertfei 
Liturghiei, nu ne îndoim. 

d) Credem cumcd Duhul sfânt, a treia faţlJ în Treime, dela Tdtăl fi 
dela Fiul purcede. Si primim, mdrturisim fi credem toate celelalte, care sfiî.nta 
maica bisericlJ romano-catoliclJ primeşte fi crede ". 

DuplJ aceastlJ mdrturisire se cere dela împlJratul : 
a) " Ca pe preoţii fi cdlugdrii cei. de legea greceasclJ sd-i faclJ pdrta# 

acelora# privilejuri fi scutinţe, care le au nu numai preoţii romano-catolici 
ci fi Arianii, luteranii fi calvinii. 

b) Ca în fieacre sat, în care este preot, sa aiblJ biserica casa preoţeasca, 
ca slJ nu caute preotul în caslJ strdinlJ sau în loc strdin a locui. 

c) Ca toatd cârma fi rânduiala preoţilor sd fa la episcop fi 11ici decum 
la mireni, cum a fost pânlJ acuma. 

"Noi, adicd cei mai înainte numiţi -încheie actul-, Teofil fi clerul 
tot, dela Preaînălţatul împdrat acestea acum foarte cu smerenie le cerem fi 
la cele mai sus pomenite puncturi ne tndatordm tnaintea dnstitului părinte 
Barănyi., plebanul (parohul) biseridi romano-catoliceşti a Ba/gradului, în
tru a cdruia lucru credinţlJ fi tdrie cu mâna noastrlJ ne-am iscălit fi cu pece
tea cea episcopeasclJ fi cu a soborului am întdrit. Datd în Bălgrad, 1697 zile 
21 Martie. Teofil episcop fi tot clerul" (138). 

Călugărul Baranyi a trimis îndată Cardi�alului Kollonich, cu o bucu
rie uşor de înţeles, hotărîrile sinodului, rugându-l să intervină pe lângă 
împăratul ca să satisfacă dorinţele exprimate în acelea privitor la libertă
ţile şi privilegiile preoţilor şi privitor la admiterea mirenilor români uniţi 
în slujbile publice. Între timp acţiunea pentru câştigarea adeziunei şi 
a protopopilor cari au lipsit dela sinodul din Februarie, continu'i. Re
zultatele nu s'au lăsat mult aşteptate : la 10 Iunie declaraţia de unire este 
acceptată de încă 12 protopopi cari îl roagă şi dânşii pe Cardinalul să 
exopereze în grabă ( quam citissime) dela Leopold I favorurile amintite. 
Dăm aci numele .acestor protopopi după iscăliturile a caror fotocopie o 
publică Nilles (o. cit I p. 174) pentru a se vedea regiunile de unde veneau 

(138) T. Cipariu, Acte fi fragmente p. 79-81. Latine�te în Nilles o. cit. II 
p. 169-70. 
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şi de altă parte, fiindcă lectura unora din acele nume este greşită în trans
crierea latină a lui Nilles. Aceştea sunt : David din Noţig LJud. Sălaj), 
Ioan din Vizocna (Ocna Sibiului), Costin din Tagul Mare, LJud. Cluj), 
Cabor din Suareş Uud. Solnoc Dobâca), Gavrilă din Bistra (jud. Tarea 
Arieş), Ionaşcu din Orăştie Uud. Hunedoara), Costin din Cincu! Mare 
Uud. Târnava Mar.e), Ţodor din Poşaga Uud. Turda Arieş), Ion din 
Giomal (jud. Alba), Şimion din Sarsig (Sălaj), David din Uifalfo ( ? sate 
cu acest nume erau patru : unul în judeţul Bistriţa Năsăud, al doilea în 
judeţul Cluj, al treilea în judeţul Solnoc Dobâca şi al patrulea în judeţul 
Târnava Mică), Macaveiu (Nilles citeşte Pantalion) din Nimigia (jud. 
Bistriţa Năsăud) şi Simion din Slivaş ( = Silivaş. Sate cu acest nume 
sunt în Judeţul Sălaj, în judeţul Hunedoara - două! - şi în judeţul 
Turda). 

Un raport din 1697 al serviciului preoţesc de pe lângă armata lui 
Rabutin, serviciu condus şi el de iezuiţi, spune că după săvârşirea actelor 
amintite în legătură cu unirea, preoţi români au st�ruit pe lângă Baranyi 
să meargă la Viena ca să intervină personal pentru confirmarea hot�rîrilor 
sinodului şi pentru darea de către împăratul a scutinţelor şi drepturilor 
cerute. Mergerea urgentă a lui Bar anyi la Viena era necesarâ, adaugă 
raportul, şi din cauza că mitropolitul Teodosie al Tării Româneşti aflând 
de unirea lui Teofil încerca pe toate căile să-l înlăture din vlădicie. Astfel, 
se credea, ca aprobarea unirii şi recunoasşterea lui Teofil de către Leo
pold I şi cardinalul Kollonich ca episcop al bisericii române unite, îl 
punea la adăpost .de orice primejdie (139). 

Precauţiunea devenise de prisos fiindcă în iulie 1697 Teofil a mu
rit (140). Deşi pare a fi fost în vârstă destul de înaintată, }Inii contempo
rani bănuiau că ar fi murit otrăvit. 

III. ALEGEREA LUI ATANASIE ANGHEL, SFINŢIREA 
LUI LA BUCUREŞTI ŞI INSTRUCŢIUNILE PATRIARHULUI 

DOSOFTEIU AL JERUSALIMULUI 

Un sinod convocat în grab:l l-a ales în locul lui pe Atanasie Anghel, 
fiul popei din Bobâlna Uudeţul Hunedoara). Cancelarul Nicolae Bethlen 
spune în memoriile sale d la data alegerii Atanasie era " încă tinerel ,, , 
d " atunci învăţa gramatica în şcoala cea calvineascil din B:llgrad " şi 

(139) Raportul în Nilles o. cit. I, p. 179-180. 
(140) Ziua morţii nu o cunoaştem, iar luna iulie o dă cartea O,tw et p,og,unu 

variarum in Dacia gentium et religionum, a cărei întâie ediţie a apărut la Cluj în 
1730. Cfr. ediţia II-a, Cluj 1764 p. 11. 



că alegerea s'ar fi datorat faptului că părintele său împrumutase cu o 
mare sumă de bani pe Stefan Nalaczi, din care, sumă, partea cea mai 
bună a luat-o guvernatorul Gheorghe Banfi. Respectul acestor doi domni 
- adaugă Bethlen -1-a făcut vlădică (141). Mare crezare nu poate fi 
dată acestei afirmaţiuni, fiindcă autorul era un calvin fanatic iar atitudinea 
de mai târziu a lui Atanasie i-a cauzat şi dânsului, ca de altfel tuturor 
coreligionarilor, mari ,decepţiuni. Sincai însuşi scrie despre el şi despre 
cronicarul Mihail Cserei : " A.şa dară cititorule, de vei ceti pe Bethlen 
Miklos şi Cserei Mihail să nu le crezi, că aceştia numai clevete scriu .... 
pentrucă ne ura neamul, credinţa şi legea ca nişte calvini " (142). Dindar, 
secretarul lui Constantin Brâncoveanu, spune că Atanasie era preot, hiro
tonit de vlădica Varlaam (143). De altă parte Atanasie însuş scria în 
30 Noembrie 1711 cardinalului Cristian August de Saxonia că înainte 
cu 25 de ani adică în 1686 cumpărase o dsuţă ( domuncula) în Alba Iulia, 
pe care a dăruit-o bisericii (144). Prin urmare la aceea dată trebuie să 
fi ajuns la maturitate. 

După alegere noul vHidică a mers, ca şi antecesorii săi, în Bucureşti 
la sfinţire, care a avut loc la 22 Ianuarie 1698 (145). 

Din capitala Tării Româneşti Atanasie Anghel s'a întors acasă nu 
numai cu frumoasele daruri, " haine şi scule bisericeşti " pe care, spune 
Samuil Micu Klein, că i "le-a dăruit C. Bncovrâeanu ci şi cu foarte inte
resantele Instrucţiuni dăruite de Dosofteiu, patriarhul Ierusalimului, care 
petrecea atunci acolo. Aceste instrucţiuni sunt, având în vedere timpul 
când au fost date, interesante mai mult prin ceeace nu spun, decât prin 
cuprinsul lor. In dânsele s'a văzut, de obiceiu, măsuri luate de patriahul 
pentru a-l pune pe Atanasie la adăpost de primejdia propagandei catolice, 
care cum am arătat, isbutise a câştiga pe reprezentanţii bisericii româ
neşti ardelene. Nimic mai greşit decât această părere. Instrucţiunile sunt 
îndreptate, dela început până la sfârşit, împotriva primejdiei calvineşti fi 
în dânsele nu se găsqte nici cea mai mied aluzie la catolicism ori la cele patru 
puncte cunoscute care îl deosebeau de ortodoxia orientaltl. 

(141) La Sincai, Cronica Românilor a. 1698. 
(142) Ibidem a. 1698. 
(143) Nilles o. cit. I. p. 193. 
(144) N. Iorga, Două scrisori ale lui Atanasie Anghel, Bucureşti 1932 p. 8. 
(145) T. Cipariu o. cit.· p. 243. Informaţia dată de Radu Tempea în Istoria 

bisericii Scheilor Brafwului (ed. St. Stinghe p. 44) pe care au acceptat-o şi unii 
istorici contemporani că mitropolitul Teodosie l-ar fi "zăbovit" pe Atanasie 7 
luni în Bucureşti până când l-a sfinţit nu poate fi exactă. Teofil a murit în Iulie 
1697, convocarea şi adunarea sinodului electoral a reclamat timp, asemenea a recla
mat timp şi dobândirea confirmării din partea Guvernului mai ales ci pare a fi 
avut şi un contra-candidat, pe Ioan Circa, precum timp a reclamat şi drumul la 
Bucureşti. Sfinţirea a avut însă loc, cum s'a vizut, în 22 Ianuarie 1698. 
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Calvinii recunoşteau ca singur izvor al credinţei s. Scripturâ. Dosof
teiu, în opoziţie cu această învăţăturâ a reformaţilor, îl îndeamnă pe Ata
nasie ca în afară de s. Scriptură, Veche şi Nouă, "şi cele spăsitoare şi 
părinteşti orănduiele, adicăte canoanele şi hotăririle sfintelor săboare şi 
ale s. Părinţi " să le primească cu braţele deschise şi să le cinstească fiind 
" ca nişte table scrise de Dumnezeu ". La fel învaţă şi catolicismul. Re
formaţii propăvăduiau şi propăvăduiesc că Scriptura trebuie să o citească 
fiecare credincios explicând-o. după capul său şi priceperea sa. Dosofteiu 
îJ îndeamnă " să tâlcuiască sfânta Scriptură nu într'alt chip ci precum 
o au tâlcuit şi o au tălm cit sfinţii Părinţi ". Exact aceeaşi concepţie o are 
privitor la interpretarea Scripturii şi biserica apuseană. Principii şi super
intendenţii calvini puneau în diplomele de �urnire a vlădicilor români 
condiţia să facă toate slujbele biserice�ti în ,imba română, şi asta într'o 
vreme când nu erau încă tipărite în româneşte cărţile esenţiale de slujbă 
(Liturghierul, Molitevnicul, etc), era tipărit însă de către calvini Moli
tevnicul calvinesc (1564) şi cântările bisericeşti folosite în bisericile calvi
neşti. În opoziţie cu poruncile principilor, Dosofteiu îl îndeamnă pe 
Atanasie să predice credincioşilor în limba lor şi în aceeaşi limbă să 
se citească şi Evanghelia, slujbele însă să se facă " toate pre limba slove
nească sau elinească, iară nu româneşte sau într'alt chip". În acest 
îndemn nu putem vedea nimic anticatolic, dar nici nu putem vedea o 
pornire contra limbii româneşti, cum cred unii. Calvinii impuneau recu
noaşterea numai a două taine, Botezul şi Cuminicătura ; patriarhul îi 
spune lui Atan.asie să grijească "să se facă cele şapte taine ale sobomi
CeŞtii biserici, să se slujească şi să se săvârsească după orânduel_ile sfintei 
biserici şi dupd învdţlhurile şi închipuirea sfinţilor Părinţi ". Sapte taine 
au şi catolicii, iar săvârşirea lor se face, ca şi în biserica răsăriteană, după 
orânduiala sfintei biserici şi după învăţătura sfinţilor Părinţi. 

Singur în p. 10 al instrucţiunilor pare a face aluzie la catolici, în
demnându-l pe vlădica să facă Cuminicătura cu pâine dospită. Pare 
numai, căci niciodată şi nicăeri catolicii nu• i-au îndemnat pe răsăriteni 
să facă Cuminicătura cu pâine nedospită şi nici nu au învăţat şi nu pot 

înviiţa că pâinea dospită nu ar fi materie valabilă pentru Cuminicătură. 
Calvinii interziceau Românilor rugăciunile pentru morţi ; deaceea 

instrucţiunile spun lui Atanasie ca la înmormântări " să se facă cântările, 
slujbele, cazaniile şi alte ce sunt tocmite de soborniceasca biserică şi ase
menea să se facll pomenile şi liturghiile şi milele pentru ceia ce pre nll
dejdea de vieaţa veşnic:l au rllposat ". La fel învaţll şi catolicismul. 
Calvinii opreau cultul icoanelor, îngăduind folosinţa lor numai ca po
doabe, care amintesc scene din vieaţa lui Christos. Făcând aluzie direct! 
la aceast:l doctrină cah,ineascll, Instrucţiunile lui Do�ofteiu învaţă că 
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" sfintele icoane nu sunt pre la biserici numai spre podoabă ci spre cinste " 
precum a hotărît soborul ecumenic al VIl-lea ale cărui hotărîri se ci
tează. Aceeaşi e şi învăţătura catolică. Calvinii interziceau cultul sfin
ţilor şi rugăciunile pentru chemarea lor în ajutor, spunând că între om 
şi' Dumnezeu este un singur mijlocitor, Isus Christos. Dosofteiu, din 
potrivă, îl îndeamnă să înveţe poporul că Isus Christos ne-a mântuit 
însă avem către Dânsul " mijlocii şi solitori pre sfinţii Apostoli, proroci, 
Mucenici şi pre alţii după învăţătura sfintei Scripturi şi a sfinţilor Pă
rinţi ". Aceaaşi este şi doctrina catolică. Reformaţii propăvăduiau că 
faptele bune nu ajuti la mântuire ci singură credinţa mântueşte (soia 
fides justificat). Dosofteiu ia atitudine şi înpotrlva acestei învăţături, 
îndemnându-l pe Atabasie să-şi înveţe credincioşii că temelia mântuirii 
este într'adevăr credinţa, însă "la credinţi urmează vieaţa cea credincioasă, 
adică bunele fapte fără de care credinţa este moartă ". Aceasta este şi 
învăţătura catolic:l. ln fine Dosofteiu îl îndeamnă pe Atanasie să citească 
pentru a se lămuri în toate chestiunile dogmatice Pravoslavnica 11,Jărtu

risire, "care de curând s'au scos pre limba românească şi s'au tipărit 
româneşte". E vorba de importanta Mdrturisire ortodoxd a lui Petru 
Movilă tradusă româneşte de Radu Greceanu şi tipărită la Buzău în 1691. 
Ori, ştim, că această carte fusese scrisă ca răspuns la acţiunea de calvi
nizare a patriarhului Cyril Lukaris (146). 

Instrucţiunile nu cuprind, cum s'a văzut din larga lor analiză, nici 
un cuvânt şi nici o aluzie la opera de convertire începută de iezuiţii arde
leni. Cauzele acestei rezerve a lui Dosofteiu sunt greu de explicat. Să-i 
fi rămas mişcările din biserica românească ardeleană necunoscute sau 
ştiind că Atanasie a obţinut vlădicia cu sprijinul guvernatorului calvin 
Gheorghe Banfi şi că şi-a făcut studiile în şcoală calvinească să fi fost 
îngrijorat numai de primejdia care putea veni din această parte, nu ştim 

IV. ACŢIUNEA LUI BARANYI LA VIENA. ATANASIE 
ANGHEL PRIMEŞTE UNIREA. SINODUL DIN 1698 

ln timpul când Atanasie era ocupat cu dobândirea confirmării din 
partea guvernatorului Banfi şi cu călătoria la Bucureşti pentru sfinţire, 
călugărul Baranyi surprins de moartea neaşteptată a lui Teofil a conti
nuat acţiunea pe lângă protopopii şi pe lângă fruntaşii preoţimei române 
ca să salveze ceea ce se mai putea salva din opera atât de promiţătoare 
a unirii. Un raport al serviciului preoţesc al trupelor din Transilvania 

(146) Textul Instrucţiunilor la Cipariu o. cit. p. 240 aqu. 
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spune el toţi cu care a vorbit s'au declarat hodrîţi a dmâne statornici 
în dorinţa de a se uni, cei mai mulţi însâ se îndoiau de atitudinea noului 
vlâdicâ pe care-l ştiau protejat şi susţinut de calvini. Cu toate acestea 
Baranyi pare a fi intrat în legilturi şi cu Atanasie înainte chiar de plecarea 
lui la Bucureşti, rămânând cu impresii bune (147). 

Deodată cu declaraţia de unire, sinodul din Februarie adresase îm
plratului, cum am văzut, şi câteva cereri de natură politicii pe care le-au 
repetat şi cei 12 protopopi cari au semnat în 10 Iunie adeziunea la unire. 
Baranyi socotea împlinirea acestor cereri indispensabili pentru izbânda 
acţiunii începute şi, nădăjduind că obţinerea grabnicâ a unor rezultate 
concrete, atât de mult dorite de preoţimea întreagă, îi va îngreuna lui 
Atanasie, dupl ce se va întoarce din Tara Românească, luarea unei ati
tudini contrarii aceleia a antecesorului său, a plecat la Viena. lnainte de 
plecare a obţinut şi sprijinul Status-ului catolic ardelean. Acesta într'un 
memoriu din Februarie către împăratul pe care l-a dus Baranyi însuşi, 
cerea " diploma ... pro unione Graecorum et V alachorum in Transyl
vania existentium " cari nu doresc altceva decât ca preoţii şi călugării lor 
să beneficieze de drepturile şi privilegiile de care beneficiază nu numai 
clerul catolic, ci şi clerul luteran, arian (unitarian) şi calvinesc (148). 

ln Viena 'petreceau atunci şi guvernatorul ţării Gheorghe Banfi, 
cancelarul Nicolae Bethlen, amândoi calvini şi vistiernicul Ştefan Apor, 
care era catolic. Chestiunea scutinţelor preoţilor români s'a pus în dis
cuţie întâia oară în conferinţa pe care cei de mai sus au avut-o cu contele . 
Kinski, cancelarul imperiului, în 4 aprilie 1698, când s'au discutat taxele 
pe care urmau să le plătească deţinătorii diverselor servicii publice. latre 
alţii s'a fixat pentru vlădica din Ardeal o taxă de 100 floreni, pentru 
cel din Maramureş (Iosif Stoica) 50 floreni, iar pentru protopopi 12 floreni. 
Conferinţa a hotărît ca preoţii români dacă se vor uni cu catolicii, se 
vor bucura de scutinţele acestora, dacă se vor uni cu alte confesiuni reli
gioase, se vor bucura de scutinţele de care se bucură preoţii acelora, iar 
dacă rămân în starea în care se găsesc, vor plăti taxă (149). 1n ziua ur-

(147) Nilles o. cit. p. 192-93. 
(148) Textul memoriului în Veszely Karoly, Az erdelyi ramai katholikus pils

poki megye autonomiaja, Alba Iulia 1893 p. 48; Originalul în Hofkammerarchiv din 
Viena, Siebeabiingen 1695-98. La Al. Cziple, Documente privitoare la episcopia 
din Maramureş, Bucureşti 1916 p. 67, găsim o hotărîre a comitatului Maramureş 
din 18 Decembrie 1695 care vorbeşte de intervenţia aceasta. Data nu poate fi exactă 
fiindcă hotărîrea vorbeşte şi de rezoluţia împăratului, care a fost dată numai în 
14 Aprilie 1698. De altfel autorul arată că a găsit hotărîrea între actele anului 
1698. 

(149) Ministri graeci aut Valachi, si catholicis accesserint gaudebunt .iure 
catholicorum, si alia religioni fruentur illius privilegiis, si vero manserint in statu, 
quo nune sunt, dabunt taxam. Monumenta comitialia regni Transylvaniae XXI, 
p. 352. 
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mătoare hotărîrea, aprobati de împăratul, a fost comunicau celor trei 
reprezentanţi ai Transilvaniei. (Banfi, Bethlen şi Apor). 

Deocamdată, cum vedem, era vorba de scutirea preoţilor români 
numai dela anumite taxe ; principiul egaliUţii cu preoţii cultelor cu care 
se vor uni era însă stabilit. Hotărîrea generau de a-i face părtaşi, în 
toate privinţele, de privilegiile preoţilor cultului cu care se vor uni, a fost 
luau numai în 14 Aprilie şi a fost comunicau guvernului ardelean la 
28 M�iu 1698 (150). Peste câteva zile, la 2 Iunie, cardinalul Kollonich 
adresează Românilor o lungă scrisoare pastoraU, pe care a tipărit-o şi 
a răspândit-o în toate părţile, oferindu-le sprijinul său deosebit dacă 
se vor uni cu biserica Romei, primind cele patru puncte, însă păstrându-şi 
ritul propriu. li asigură apoi că, în acest caz, se vor înpărtăşi, potrivit 
hoUrirei împărăteşti, de toate privilegiile şi drepturile preoţilor catolici 
şi că împăratul va pedepsi straşnic pe oricine va îndrăzni să nu respecte 
aceste pri vi legii ( 15 1). 

Sigur, atât Kollonich cât şi Baranyi au sUruit ca hotărîrea imperială 
si-i cuprindă numai pe preoţii ca se vor uni cu catolicsmul, au întâm
pinat însă opoziţia celor doi conducători calvini ai ţării, Gheorghe Banfi 
şi Nicolae Bethlen, cari erau prezenţi şi cari voiau să asigure posibilitatea 
unei uniri a Românilor şi cu calvinismul, sub aceleaşi condiţiuni a scu
tinţelor şi privilegiilor. (152). 

Baranyi s'a întors în Ardeal aducând cu sine copia rezoluţiei împă
răteşti din 14 Aprilie şi toate informaţiile de care avea nevoie pentru con
tinuarea acţiunii începute. Situaţia proaspătului vlădică n'a fost, sigur, 
uşoară. Ajuns în fruntea bisericii româneşti cu sprijinul puternic al cal
vinilor - catolicii s'au plâns împăratului că aprobarea alegerii lui a dat-o 
guvernatorul Banfi fără ştirea şi fără a se consulta cu consilierii catolici 
_ai guvernului, ci · numai cu cei calvineşti - se găsea acum în faţa unei -
resoluţii împărăteşti, care atingea de aproape interesele preoţimei sale 
dornice de o vieaţă mai omenească şi care se declarase odată pentru unirea 
cu catolicismul. Instrucţiunile scrise, date de patriarhul Ierusalimului 
cu prilejul sfinţirii, nu-i puteau fi de nici un folos pentru că unirea cu 
biserica -"omei nu-i cerea nimic ce nu s'a fi potrivit cu învăţăturile şi 
îndem,.urile cuprinse în acelea. De altă parte în luna Maiu s'au întors 
dela Viena ,;j cei doi fruntaşi ai calvinismului (153) şi întemeiaţi pe aceeiaşi 

(150) .Jilles I. cit. I, p. 195. 
(151) fextul românesc în Sincai, Cronica la a. 1698; textul latinesc la Nilles 

o. cit. I. p. 196-198 sau T. Ţipariu, o. cit. pp. 73-76. 
. (152) Pentru discuţiile din conferinţă cfr. Nilles I, p. 195 şi Memoriile lui 
N. Bethlen în traducere românească la Şincai, Cr011ica a. 1697. 

(153) Momnnenta comitialia regni Tra,uywaniae XXI p. 52. 
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rezoluţie împărătească„ care acordă privilegii şi scutinţe şi preoţilor ce se 
vor uni cu biserica reformată, vor fi încercat, sigur, şi dânşii să-l atragă 
în partea lor. ln joc erau şi mari interese politice: partea cu care s'ar fi 
unit Românii ar fi câştigat o deosebită importanţă politică, fiindcă distri
buirea demnităţilor publice urma să se facă în raport cu numărul credin
cioşilor celor patru culte recunoscute şi astfel cine .izbutea să-i câştige 
pe Români domina numericeşte întreaga vieaţă publică a ţării. lmpotriva 
unirii cu calvinii vorbea nu numai instrucţiunile date de Dosofteiu, ci 
vorbea şi un trecut prea recent de umilinţe şi de proselitism, care urmăria 
să răstoarne tot ceeace constituia Legea româneascd. 

Nici un document nu vorbeşte de frământările acelor luni, afară 
doar de câteva rânduri din scrisoarea dela 20 Iunie 1698 a patriarhului 
Dosofteiu către Ţarul Rusiei, în_ care-i spunea că "în Ardeal vreau (cato
licii) să izgonească pe arhiereul drept credincios şi să punll peste toţi 
pe episcopul papistaş " (154). ln acelaş timp dieta continua cu cererea 
contribuţiilor. Astfel aceea ţinută, în 14 Iulie la Alba Iulia îi impune 
pe preoţii români cari iocuiau în afara Pământului crăiesc (Fundus re
gius) cu 1.325 cubuli de grâu şi 1.500 floreni, apoi pe toţi, indiferent de 
locul unde sunt stabiliţi, cu 500 cubuli ovăz, iar pe cei din Tara Oltului, 
cu o cotă însemnată din impozitul general de 1.500 floreni, al distric
tului (155). 

Pentru limpezirea situaţiei, Atanasie a convocat un nou sinod la în
ceputul lunii Octombrie. Atât prin durată cât şi prin compunerea lui, 
· acesta pare a se fi deosebit cu totul de. sinoadele precedente. Din docu
mentele prea puţine şi nu suficient de lămuritoare care ne stau la dispo
ziţie, ar rezulta c:l la început au fost invitaţi, ca de Qbiceiu, numai proto
popii, apoi, avându-se în vedere importanta hot.'1.ririlor care urmau a fi 
luate, sinodul a fost întregit cu preoţii şi cu câte 2-3 fruntaşi din fiecare 
parohie. .O însemnare păstratll în Analele misiunei dacice a iezuiţilor 
spun că la hotărîrile sinodului au aderat 2270 parochi şi fruntaşi, care 
au făcut pe rând profesiunea de credinţă catolică (156). Informaţia este 
confirmată de un raport din 23 Iulie 1759 al lui Petru Pavel Aron către 
Maria Terezia, în care spune că la sinodul din 1698 preoţimea din 36 
protopopiate, adunata în mare 11umflr la Alba Iulia a fllcut mărturisirea 
de credinţă, la care apoi s'au adăugat şi câte trei batrâni din fiecare sat, 

(154) S. Dragomir, Relaţiile bisericii române cu Rusia ln secolul XVII, Bucu
reşti 1912 p. 72. Informaţia este, evident, greşită deoarece catolicii înşişi nu aveau 
atunci episcop iar la izgonirea lui Atanasie nu se gândea nimeni, toată lumea dându
şi seama că unirea se poate face numai prin episcopul legiuit. 

(155) Monumenta comitialia regni Transylvaniae XXI p. 391-93. 
(156) Emissa per vices est publica fidei professio a bis mille ducentis eorun

dem Valachorum parochis et curionibus. Nilles o. cit. I, p. 212. 
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trimişi de parochiilelor, cari şi ei, urmând pilda episcopului şi a preoţilor, 
au primit unirea (157). Aceeaşi informaţie o dă cu câţiva ani mai târ
ziu, în 12 Octombrie 1771, Atanasie Rednic, succesorul lui P. P. Aron, 
călugărului Vasile Keresztesi, misionarul său în Timişoara,, scriind: eo
dem anno 7 Octobris episcopus Athanasius cum archidiaconis et clero syno
daliter congregato Albae Juli,ae seu Carolinae s. Unionem publice amplexus 
et professus est. Paulo post de singulis coloniis valachicis ternarius seniorum 
numerus ut idipsum exemplo antistitis sui praestarent eo accersitus et con
vocatus est, quod etiam expost facturo est et ecclesiae omnes, sacerdotibus 
iam unitis, velut unitae consignatae sunt populusque ipsos audiens totus 
s. Unioni se addixit" .... (158). De participarea din fiecare sat a câte-trei 
delegaţi cari au primit unirea în numele satelor lor vorbeşte şi memoriul 
din 1771 al Comisiunii ilyrice către împărăteasa Maria Teresia. Orga
nizarea pe această bază largă a adesiunii publice la unire a fost făcută, 
sigur, pentru a nu i se putea aduce acuzaţia că unirea au acceptat-o nu
mai episcopul cu protopopii, cum s'au petrecut lucrurile în eparhia ru
tean:! a Muncaciului, cu câteva decenii mai înainte. De aceea a'a recurs 
la o adev:Irată consultare populară, cu totul neobişnuită în vremile acelea 
şi, în orice caz, fără precedent în istoria unirilor religioase. 

Dela început (7 Octombrie) s'a fixat textul declaraţiei de unire, care 
este deosebit de semnificativ prin marea grije a sinodului de a asigura, 
de o parte, libertăţile şi privilegiile preoţimei şi, de altă parte, păstrarea 
neschimbată a obiceiurilor, ceremoniilor, sărbătorilor, posturilor, calen
darului, adică a tot ceea ce constituia Legea româneasc/1, precum şi a dreptu
lui de alegere a episcopului. lată textul acestei declaraţiuni: 

" Noi mai jos scrişii vlădica, protopopii şi popii bisericilor româ
neşti dăm în ştire tuturor cărora se cuvine, mai vârtos Ţării Ardealului. 

Judecând schimbarea acestei lumi înşelătoare şi nestarea şi neperirea 
sufletelor căruia în măsura mai mare trebuie a fi decât toate, din buna 
noastrt!l voie ne unim cu Biserica Romei cea catolicească şi ne mărturisim 
a fi mădularele acestei biserici sfinte, catolicească a Romei prin această 
carte de mărturie a noastră, şi cu acelea privilegiumuri voim sa· trăim 
cu care trăesc mădularele şi popii acestei biserici sfinte, precum înălţia 
sa împăratul şi coronatul craiul nostru în milostenia decretumului înălţi
mei sale ne face părtaşi, care milă a nălţiei sale ne având a o lep:lda, 
cum se cade credincioşilor nalţiei sale şi ţării Ardealului o dăm înainte, 
pentru care mai mare tărie dăm şi scrisorile măinilor noastre. S'a dat 
în Bălgrad în anii Domnului 1698 în 7 zile a lui Octombrie". 

(157) Orig. în archiva mitropoliei din Blaj. 
(158) Şt. Lupşa, Ştiri fi documente despre biserica ortodoxă ardeleană după 

1761, Sibiu, 1945, p. 38. 
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Aceeaşi mână adaugă apoi m continuare cu un scris mai mărunt 
" lnsă întru acest chip ne unim şi ne mărturisim a fi mădularile sfintei 

catoliceşti biserici a Romei, cum pe noi şi rămăşiţele noastre din obiceiul 
bisericii noastre a răsăritului să nu ne clătească ci toate ceremoniile, săr
bătorile, posturile cum până acuma aşa şi de acum înainte să fim slobozi 
a le ţine după calendarul vechiu, şi pre cinstitul vlădicul nostru Athanasie 
nime până la moartea sfinţiei sale să n'aibă putere a-l chti din scaunul 
sfinţiei sale. Ci tocmai de i s'ar tâmpla moarte să steie în voia soborului 
pre cine ar alege vlădică, pre care sfinţia sa papa şi înaltul împârat sâ-1 
întărească şi patriahul de sub biruinţa înălţiei sale să-l chirotonească şi 
dregătorilor protopopilor carii sunt şi vor fi nici într'un fel de lucru 
nime să nu se mestece, ci sâ fie cum şi până acum. Eară de nu ne vor lăsa 
pre noi şi pre rămăşiţele noastre într'această aşezare peceţile şi iscăliturile 
noastre care am dat să n'aibă nici o tărie. Care lucru l-am întărit cu pe
cetia mitropoliei noastre pentru mai mare mărturie ". 

Urmează, într'adevăr pecetia vlădicii (159). Si ca şi când atâta nu 
ar fi fost suficient, după iscăliturile celor 38 de protopopi se mai adaugă : 

" Si aşa ne unim acei ce-scrişi mai sus cum toată legea noastră, slujba 
bisericii, liturghia şi posturile şi carindarul nostru să stea pe loc. Iară 
de n'ar sta pre loc acele nici aceste puncte să naibă nici o tărie asupra 
noastră şi vlădica nostru Atanasie să fie cap şi nimeni să nu-l hărbu
tăluiască "(160). Apostila e întărită şi ea cu o pecetie, care pare a nu 
fi a vlădiciei fiind cu mult mai mică şi cu totul iligibilă. 

Hotărîrile sinodului au fost semnate de protopopii : Gheorghe din 
Haţeg, Ioan din Hunedoara, Iancu din Giomal (Alba), Nicolae din Sebeş 
(Alba), Ilie din Criş (Zărand), Stefan din Căşeu (Solnoc-Dobâca), Maco
veiu din Nemigea (Bistriţa Năsăud), David din Ujfalău ( ? ), Ion din 
Calean (Cluj), Grigoraş din Bistriţa, Costea din Hopârta (Alba), Gabor 
din Soareş (Solnoc-Dobâca), Gavrilă din Bistra (Turda-Arieş), Mihai 
din Calata (Cluj), Mateiu din Lăpuş (Solnoc-Dobâca), Gheorghe din 
Daia (Alba), care era şi " notarăşul " (secretarul) clerului şi al sinodu
lui (161) ; Mihăilă din Armeni (Alba), Stefan din Chioar, Ionuţ din Corwa 
(probabil Căruia de lângă Şomcuta din jud. Sătmar), Simeon din Săcal 

(159) Fotocopia în Nilles o. cit. I. p. 208. 
(160) Pentru lectură cfr. şi J. Lupaş, Studii istorica IV. Sibiu 1943 p. 198. 
(161) Gheorghe din Daia pare a fi avut un rol cu totul deosebit în acceptarea 

unirii. În predica pe care a rostit-o la înmormântarea lui, în Iunie 1700, Barânyi, 
om în măsură a cunoaşte lucrurile, spunea : credinţa împreunată cu ştiinţa (su
biectul predicei a fost : Fides cum scientia et fides sine scientia, întemeiat pe cuvin
tele lui Pavel: Scio cui crediti din 2 Tim. 1, 12) l-a dus pe răposatul, ca, cel din
tâi, să promoveze şi să realizeze unirea şi înţelegerea cu adevărata biserică creştină 
a Romei". (P. Baranyai Pal, Imago vitae et mortis li. Nagyszombat 1719 p. 583). 
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( ? avem Sllcalul de Câmpie în jud. Turda-Arieş şi Skalul de Pădure 
în jud. Mureş-Turda), Oane din Cheţa (Jud. Turda-Arieş), Radu din 
Colun (Fllgllraş), Ionaşcu din Mohu (Sibiu), Toma din Racoviţă (Sibiu), 
Sava din Slllişte (Sibiu), Radu din Făgllraş, Stănilă din Făgăraş, Daniil 
din Ilia (Hunedoara), Toma din Vinţ (Alba), Toader din Gurghiu (Mureş
Turda), Aron din Tichindeal (Sibiu), ldomir din Berchis (Turda-Arieş), 
Ion din Lepindea (Târnava Micll), Costaca din Şisuţa, Bistriţa Nbăud, 
Stefan din Sân Mihai ( ? probabil cel din jud. Cluj), Simeon din Slivaş 
( = Silivaş care poate fi cel din jud. Alba sau cel din Solnoc Dobâca), 
Gheorghe din °0haba (Alba), şi Adam din Cugir (Hunedoara) (162). 

Toţi protopopii şi preoţii prezenţi şi probabil şi blltrânii satelor, au 
fllcut apoi mllrturisirea de credinţă, pe rând şi unul câte unul - per 
vices, cum· spune informaţia contemporană. Operaţia aceasta a durat 
pâna: aproape de sfârşitul lumi Octombrie, dci se pare ca: sinodul s'a 
terminat abia în 24 a !unei amintite, cum ne Iad să bllnuim o scrisoare 
trimisă de Atanasie împăratului la sfârşitul lucrărilor, în care-i comunică 
rezultatul sinodului şi-l roagă d dea şi pentru Români o diplomă ca 
aceea care a dat-o la 23 August 1692 pentru Ruteni cari, şi ei, acceptaseră 
unirea cu Roma (163). La sinod a luat parte, în afară de c:llugărul Ba
ranyi, şi Gavrilă Hevenesi, care în acel timp era şeful casei iezuiţilor din 
Viena şi prin care declaraţia de unire, întărită de vlădică şi de cei 38 
de protopopi şi din care s'a întocmit, pentru uzul celor din capitala im
periului o redacţie în limba latină, - redacţie deosebita: ca formă dar 
identică în fond, în jurul căreia a'a făcut, din cauza aceasta, atâta sgomot 
cu totul nejustificat din partea unor istorici mai vechi şi mai noi - a fost 
trimid cardinalului Kollonich. Cardinalul este rugat să poarte şi în 
viitor grija bisericii româneşti şi să apere preoţimea de duşmanii, de cari 
de când s'au declarat pentru unire, este tot mai mult atacată. Scrisoarea 
către Kollonich este din 16 Noembrie 1698. Alte scrisori au fost trimise 
la 17 N oembrie nunţi ului din Viena şi cancelarului imperial contelui Kinski. 
Acestuia din urmă vllldica şi protopopii şi ceilalţi preoţi îi mulţumesc 
pentru stăruinţele care le-a depus pe lângă împăratul ca să dea rezolu
ţiunea din 14 Aprilie (164). 

(162) Numele protopopilor iscăliţi le-am dat după lectura lui N. Densuşianu 
din lndependmţa bisericeascd a mitropoliei române de Alba Iulia, Braşov 1893 pp. 20-21. 

(163) Nilles, o.· cit., I, p. 200-201. Actele sinodului s'au pistrat, ca şi ale 
aceluia din toamna anului 1700, în arhiva mitropoliei Blajului, până în 1846.Atunci, 
la ordinul n. 4852 dela 1 Maiu al guvernatorului Teleki, au fost trimise guver
nului. Acesta cu adresa din 25 Iunie 1846 confirmi primirea lor, numind sino
dul din 1698 synodus nationalis. Orig. în arhiva mitropoliei Blajului. 

(164) Toate trei scrisorile în Nilles, o. cit. I, pp. 213-15. 



V. ATITUDINEA DIETEI ARDELENE FAŢĂ DE UNIRE. 
APROBAREA EI DE CĂTRE ÎMPARATUL LEOPOLD I 

Protecţia lui Kollonich, a nunţiului şi a lui Kinski era într'adevăr 
necesarii. Serviciul preoţesc al trupelor ardelene raporta că locuind cei 
mai mulţi români pe moşiile domnilor calvini, aceştia încercau cu cele 
mai violente mijloace să-i facă să se unească cu biserica lor. " Incarce
rati popae, uxores eorum· affiictae, vincula, verberationes, exilia rionnul
lorum secuta, nihil non actum, ut Valachorum quisque a schismatis ad 
haeretica potius quam romano-catholicae signa transiret" (165). 

1n 20 Octombrie, deci în timpul când protopopii, preoţii şi delegaţii 
credincioşilor, continuau să se adune şi să discute chestiunea unirii, s'a 
deschis, în aceeaşi Alba Iulie şi lucrările dietei ardelene, car� au durat 
pânil la 12 Decembrie. Dieta 'urma să se ocupe, în legătură cu noile 

, contribuţiuni ce se cereau pentru nevoile trupelor cantonate în ţară, şi 
de resoluţiunea împărătească din 14 Aprilie, comunicată guvernului arde
lean la 28 Maiu care declara, cum am văzut, pe preoţii români părtaşi 
la drepturile şi · privilegiile preoţilor confesiunii cu care se vor uni, sau 
neunindu-se cu nici una, vor rămâne în starea în care se găsesc. Gheor
ghe Vass scrie în ziarul său că în 23 Noembrie, după liturghie, guverna
torul Banfi i-a invitat la dânsul pe membrii calvini ai dietei ca să discute 
atitudinea ce trebuia luată fiindcă Românii s'au unit cu· catolicii ( 166). 
1n aceeaşi zi dieta a şi luat în desbatere resoluţiunea împărătească, hotă
rind (art. 10) să roage pe împilratul să renunţe la punerea pe picior de 
egalitate a preoţilor români, chiar dacă s'ar uni cu vre-unul din cultele 
recunoscute, cu polaţii acestora, să nu pună naţia română şi preoţii ei 
în rândul naţiunilor recunoscute şi să nu dea nici naţiei nici preoţilor 
ei mai mare libertate decât aceea avută până aci, căci asta ar constitui 
o injurie, un prejudiciu şi . un prilej de umilire pentru cele trei naţiuni. 
Dieta decide apoi dl, pânll se va pronunţa împăratuţ din nou, preoţii 
români, chiar şi uniţi, să plătească nu numai contribuţiunile către stat 
ci şi dăjdile pe- care le dădeau până aci domhilor (167). Tot atunci s'a 
hotărît trimitirea la Curte a lui Gh. Vass (calvin) ca să o convingă de ne
dreptatea care se face naţiunilor .privilegiate pri� protecţia ce se dă Ro
mânilor. 

Cillugllrul Baranyi şi vlădica au reacţionat şi dânşii imediat. La 27 
Noembrie, deci dupll abia patru zile, Baranyi, după ce se consultase în
delung, în ziua precedentă cu Atanasie şi cu câţiva protopopi cari se aflau 

(165) Ibidem, p. 218. 
(166) Monumenta Hungan·ae histon'ca S. II (Scripţores) XXXV p. 284. 
(167) Monumenta comitialia regni Tra11sylva11iae XXI p. 407. · · 
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lingă el, scrie cardinalului Kollonich, comunicându-i planurile calvi
nilor. Ca ml'lsură de precauţiune dânsul propone ca vlădica împreună 
cu protopopul Gheorghe din Daia şi Ion din Alba Iulia şi mireanul Ste
fan Raţiu " udvarbir4ul Bălgradului

,, 
(administratorul bunurilor fiscale 

de aci), cum îl numeşte prefaţa Chiriacodromion-ului din 1699, s4 fie che
maţi la Curte. Chemarea lor la Viena i-ar întări pe Români şi i-ar face 
pe " eretici „ să se ruşineze. O cerere către Kollonich ca să fie invitat 
la Curte fkuse, în 26 Noembrie, Atanasie însuş, motivând nev<'Îa unei 
căl4torii a lui în Capitala Imperiului cu nenumăratele rele (mala), care 
se îngrămădesc asupra bisericii şi care-l fac să dispereze (168). De altfel 
s'a protestat în numele întregei preoţimi româneşti împotriva bănuelii 

. că aceştia ar intenţiona să revină asupra declaraţiei de unire, iar doi preoţi 
au mers chiar în aceeaşi zi, 27 Noembrie, la preşedintele dietei, predându-i 
declaraţia de unire şi rugându-l să o prezinte într'una din şedinţele ei (169). 

Răspunsul împăratului şi al lui Kollonich _la memoriile sinodului, 
ale lui Atanasie şi ale lui Badnyi, întârzia. Intre timp pe 20 Ianuarie 
1699 se convoacă o nou4 dietă la Sighişoara. Membrii ei, in majoritate 
covârşitoare. calvini, se ţin de hotărîrea dietei precedente şi neprimind 
încă resoluţia împărătească îi supun din npu pe poeaţii românii la impo
zite, care numai în cele şapte comitate ale Ardealului, se urcau la 4950 
floreni. Guvernul n'a avut însă curajul să procedeze la încasarea ei, aştep
tând " clementi$Simam suae maiestatis resolutionem" (170). 

În fine a venit şi clementissima resolutio. La 16 Februarie 1699 îm
pâratul Leopold, luând cunoştiinţă de unirea Românilor, dă şi pentru 
folosul lor o diplomă asemenea ace�eia pe care a dat-o la 23 August 
1692 pentru Rutenii din Ungaria. "Prin aceasta milostiveşte am voit 
s4 orânduim - spune împăratul - ca şi biserici.le şi feţele bisericeşti şi 
lucrurile celor de legea greacească ce sunt uniţi cu s. Biserică a Romei în 
numitele mai sus ţări, Ungaria, Croaţia şi Slovenia precum şi în Ardeal 
şi în p4rţile împreunate, aceeaşi scutinţă bisericeasc4 să o aibă, care se 
cunosc bisericile, feţele bisericeşti şi lucrurile binecredincioşilor celor 
de legea latinească a o avea după sfintele canoane şi dup4 privilegiurile 

(168) N. Iorga, Doud scrisori ale lui Atanasie A�ghel, Bucureşti 1932 p. 6. 
(169) Scrisoarea lui Badnyi în Nilles o. cit. I, p. 219-20. 
(170) Monumenta comitialia Tegni Tunuylvaniae XXI, p. 411 şi nota 1. Pen

truca cititorii să-şi poată da seama cât de escesivă era această contribuţie a preo
ţilor români numai din comitate - deci fără aceea de pe Pământul crăesc şi din 
Secuime..:.. amintim că suma cu care au fost impuse oraşele Alba Iulia, Tgul 
secuiesc, Sfântul Gheorghe, Mercurea Ciuc, Odorheiu!, Hunedoara, Haţegul apoi 
bogatele companii greceşti din Sibiu ·şi Braşov, Evreii şi Armenii, făcea în total, 
5787 floreni deci numai cu 800 floreni mai mult decât contribuţiile preoţilor ro
mâni din şapte comitate. Ibidem p. 411. 
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oblâduitorilor pământeşti. Pentru care noi şi mai încolo .•... mai cu dea
dinsul şi mai tare poruncim, ca ..... nimenea de ori ce stare, autoritate, 
vrednicie, prerogativă şi putere va fi, să nu îndrăsnească a se împotrivi 
mai sus zisei scutinţei acesteia a uniţilor de legea grecească, aievea sau 
într'ascuns supt orice pretexte nici pentru că înainte de a se uni a fost 
obiceiu ; nici să cuteze cineva pe preoţii româneşti cei cu biserica Romei 
uniţi a-i mâni ca pe iobagi la robote şi la lucru sau a-i sili la dări iobă
geşti, încă nici cu titlul de cinste, nici să cuteze cineva a-i prinde, cu mult 
mai puţin a-i goni şi a-i lipsi de loc, de folos sau de parochie, pentru 
unire, tocmai sub acelea pedepse despre partea judecătorilor şi bisericeşti 
şi mireneşti şi a noastră, de va fi de lipsă, cu care se pedepsesc cei ce 
vatămă scutinţa bisericească a binecredincioşilor de legea latinească, după 
legi şi după obictiu ". Impăratul porunceşte apoi ca diploma să fie pu
blicată pretutindeni în adunările comitatelor, ale scaunelor săseşti şi se
cuesti " ca să vină la auzul tuturora acelora, care trebue să le ştie" (171). 

După obţinerea diplomei, Atanasie a întreprins o vizitaţie canonică 
de propagandă în părţile Făgăraşului, regiunea care fusese mai strâns 
legată de calvinism, fiind scoasă decenii de-arândul de sub jurisdicţia 
vHidiciei Bălgradului şi supusă consistorului reformat din capitala distric
tului ori unor episcopi locali şi în Braşov a cărei populaţie românească, 
cu vieaţă atât. de intens legată de principatul Tării româneşti, părea mai 
refractară faţă de încercările de unire. 1n Braşov a sosit la 21 Martie, 
după Analele iezuiţilor din localitate, sau la 20 Martie după însemnările 
lui Martin Ziegler, rămânând aci până în 25, după ce a încercat zadar
nic "Valachorum ad catholicos pontificios defectionem ", cum spune 
Ziegler {172). Despte vizita la Făgilraş din 1699 vorbeşte, afară" de Frei
berger, şi iezuitul Rudolf Brenszki în memoriul său De statu Transilvaniae 

(171) Traducerea românească în Şincai, Cronica la a. 1699; textul latinesc 
la Nilles o. cit. I pp. 224-27. 

(172) Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, VI pp. 326-27 şi 241. 
Despre vizita la Braşov vorbeşte şi Freyberger în manuscrisul său Historica relatio 
unionis valachicae cum romana ecc/esia, care dă amănunte şi despre felul primirii 
lui, cu totul neplăcut, unde, când a început să predice, credincioşii au ie;;it din 
biserică. Agitaţia a fost mare încât nici vieaţa vlădicului nu era în siguranţă (in 
hoc plebie furore parum vitae securus) şi oamenii au jurat, că dacă va mei în
cerca să predice Mnirea îl vor ucide. lureiurando nonnulli assererent vitam se 
erupturos episcopQ si unionem cum romana ecclesia 1,irgere ut coeperat perseverat. 
Orig. în Haus Hof und Staatsarchiv din Viena, Hungarica Nr. 364 p. 28-29. Frei
berger pune vizita lui Atanasie după 23 Octombrie 1699, ceeace este evident greşit. 
Si Analele iezuiţilor din localitate şi însemnările lui Ziegler spun că a sosit în Braşo-y 
în 20 ori 21 Martie şi a plecat de aci în 25 Martie. Analele iezuiţilor adaugă că 
din cauza duşmăniei vrăşmaşilor unirii vlădica n'a îndrăsnit să mai revină nici 
odată în oraş. 
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din anul 1701 unde spune că vlădica a găsit preoţi " preoţiţi " de către 
ofiţerul comandant calvin al cetăţii fără nici o legătură cu vre-un · epis
cop (173). 

Pentru a aduce preoţimei româneşti la cunoştiinţă marea veste a 
scutirii de robote şi de dăjdii iobăgeşti şi a punenii ei, a bisericilor şi I?u
nurilor bisericeşti, pe picior de absolută egalitate cu preoţimea catolică, 
Atanasie a convocat pe ziua de 20 Maiu 1699 un sinod general special. 
Diploma a fost, în urma ordinului lui Kollonich, prezentată sinodului de 
vistiernicul Stefan Apor însoţit de călugărul iezuit Baraayi, care şi comu
nicA apoi la 28 Maiu cardinalui iar în 31 Maiu împăratului bucuria cu 
care preoţimea româneasc:l a primit diploma împărătească. ln 29 Maiu 
vlădica mulţumeşte şi dânsul lui Leopold I pentru marea milâ făcută 
clerului şi bisericii sale (174). Sinodul a hotărît apoi ca vlă<:ţica să meargă 
însuşi la Viena însoţit de doi protopopi pentru a se prezenta cardinalului 
şi împăratului. La 31 Maiu De Camillis comunica Congregaţiei de Pro
paganda Fide că " au început şi Românii din Transilvania cari sunt mai 
numeroşi decât Ungurii să se unească cu biserica apuseană ". Dacă se 
vor bucura de o bună protecţiune contra stăpânilor lor cari sunt eretici 
şi-i ameninţă, are informaţiuni că se va uni în scurt timp şi această 
naţiune (175). 

La 28 Februarie împăratul trimise diploma şi guvernului pentru a 
o publica în Dieta ! ării potrivit obiceiului. Impresia produsă în sânul 
naţiunilor arddene de ridicarea preoţilor români din vechea lor stare de 
iobagi şi scutirea lor de numeroasele dijme şi contribuţii a fost deosebit 
de dureroasă (176). Pe lângă pierderile materiale pe care le aveau, prin 
această unire, proprietarii satelor, fără deosebire de confesiune, la refor
maţi se mai adăuga şi o importantă consideraţie de natură politică : Ro
mânii declarându-se uniţi cu catolicii, dânşii - reformaţii - îşi piţrdeau 
preponderanţa numerică şi ca urmare şi preponderanţa în guvernarea şi 
administraţia Principatului. Pentru a linişti spiritele, împlratul repetă 

(173) Collectio minor manr,scriptonnn historicorum a contelui Kemeny tom. XXII 
p. 10 în Archiva Muzeului ardelean din Cluj. 

(174) Scrisorile în Nilles o. cit. I, pag. 229-301. Cfr. şi scrisoarea din 30 Maiu 
alui Atanasie Ibidem p. 270-71. 

(175) Hodinka A mimkacsi gorăg hatholikus paspoksig okmanytara p. 395. 
(176) într'un raport din 14 Iulie 1699 trimis lui Leopold I, guvernul arde

lean scria că naţia românească, barbară şi gata la orice fără de lege - barbara et 
ad onme nefas prona - nu are nici o credinţă şi unirea cu catolicismul nu înseanmă 
pentru acesta nici un ciştig ci urmireşte numai răsturnarea legilor ţării şi arun
carea pe umerii altora a sarcinilor publice pe care le suportau preoţii romilli ( ... tan
tum ad legum tranaylvanicarum eversionem publicorum quae isti sacerdotes por
tabant onerum, reliquorum humeris impositionem) Hurmuzachi, Docummte V, 
1 p. 538. 



la 26 August 1699 resoluţiunea din 14 Apriije a anului trecut, accen-
. tuând din nou că Românii sunt liberi să se unească cu oricare din bise
ricile recunoscute ori să rămână ca şi până aci. Dacă se vor uni cu una 
din bisericile recunoscute, preoţii lor beneficia de privilegiile şi drepturile 
bisericii cu care se vor uni, dacă nu se vor uni cu nici una, vor rămâne 
în situaţia _în care se găsesc (177). În aceeaşi zi scrie şi comandantului 
trupelor ardelene, generalului Rabutin, că a aflat cu mâhnire că Românii 
sunt împedecaţi cu toate· mijloacele să se unească cu catolicismul iar cei 
trecuţi sunt ademeniţi să părăsească unirea şi să treacă la una din con
fesiunile protestante. lmpăratul îi porunceşte să vegheze, ca Românii 
cari vor să se uniască cu biserica latină să nu fie împedecaţi (178). 

Primii cari au încercat, cu mijloace paşnice, să atenueze urmările 
materiale ale scutinţelor obţinute de preoţii români au fost catolicii. La 
29 Martie 1699, deci cu mult înainte de publicarea diplomei în sinodul 
bisericii româneşti, Status-ul catolic s'a adresat direct lui Atanasie dându-i 
instrucţiuni cum să aplice dispoziţiunile cuprinse ,în diploma împără
tească. Status-ul îl roagă să pună în vedere preoţilor ca: 1) nici unul 
din ei să nu-şi ia lângâ sine rudele sau alte persoane cu scopul de-a le 
scuti de impozite şi de alte sarcini ; 2) În sateie mici să fie scutiţi de 
sarcini numai un preot iar în cele mai mari cel mult doi preoţi, mai mulţi, 
la nici un caz nu ; 3) dacă preotul nu locueşte pe terenul bisericii ci pe 
terenul unui proprietar, să se înţeleagă cu acesta şi să-i dea darurile 
cuvenite, fiindcă nici preoţii celorlalte biserici nu· pot locui gratuit pe pă
mântul cuiva; 4) Dacă preotul român lucrează pământul unui proprietar, 
trebuie să-i plătească dijmă fiindcă aşa fac şi preoţi catolici cari lucrează 
pilmântul cuiva; 5) Preoţii să se uneasc:'I cu adevărat iar nu să se prefacă 
numai că sunţ uniţi pentru a beneficia de privilegiile date de împăratul ( 179). 

Atitudinea faţă de diplomă şi-au fixat-o naţiunile Ardealului, fără. 
deosebire de confesiune, în dieta din Alba Iulia care şi-a început lucrările 
la 8 Septembrie. În şedinţa din ziua întâia, guvernul a prezentat di
ploma din 16 Februarie, de care membrii, ţinând seamll de tonul foarte 
categoric şi imperativ al ei, a luat act fără nici o observaţie. Intr'o altă 
şedinţă însă a ţinut să fixeze ea, dieta, condiţiile de funcţionare a preoţilor 
români. Art. 4 al hodrîrilor ei prevăd ca : 1) În satele mici să fie numai 
un preot în satele mari cel mult doi ; 2) vlădica să nu hirotonească pen
tru bani, ci să hirotonească numai persoane potrivite. Candidaţii la preo
ţie vor fi supuşi unui examen, pe care-l vor da nu numai în·aintea preoţilor 

(177) Nilles o. cit. I, p. 235. 
(178) Hurmuzachi Documente V, 1 p. 540. 
(179) Textul în Nilles o. cit. I, p. 227-229. 

c 
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români ci la examinare va part1c1pa şi un preot distins al confesiuneii 
cu care se vor uni ; 3) fiindcă acum Românii nu au şcoli bune, 'aceia 
cari vor să se preoţească trebue să înveţe în şcoala confesiunii cu care 
se vor uni ; 4) Preoţii cari nu au parochii, chiar liberi fiind, dacă mi au 
pllmânt propriu pe care să-l lucreze, să stea în mânăstire, nu în sate ; 
5) preoţii cari lucrează şi alte terenuri înafară de celea bisericeşti, sunt 
datcri s:l dea după acestea dijme proprietarilor, asemenea sunt datori să 
plătească impozite dup:l pământul propriu, cum plătesc şi preoţii celor
lalte confesiuni ; 6) pentru delictele de drept comun preoţii români vor 
fi judacaţi de instanţele comune potrivit legilor ţării ; 7) episcopul să nu 
mai facă abus cu excomunicările şi să nu tolereze nici abuzurile cu ele 
ale preoţilor ci s:l se conformeze confesiunii cu care se vor uni (180). Ob
servăm că şi această dietă a stabilit unele contribuţiuni pentru armată, 
dela preoţii români, ele nu au mai fost insă cerute. Tot atunci guvernul 
a hotărît că pentru a constata cu cine doresc să se unească, preoţii şi 
locuitorii români din fiecare sat să se prezinte, la datele şi locurile ce li 
se vor indica, în faţa unei comisii compusă din reprezentanţii celor 
patru confesiuni recunoscute şi fiecare să declare, individual, dacă 
,·rea să rămână în credinţa veche ori vrea să treacă la alta şi la care 
anume. 

În 26 Septembrie, când pare că era întrunit un nou sinod la Alba 
Iulia, dieta care şi-a continuat lucrările până în 6 Octombrie, a delegat 
pe patru din membrii săi şi anume pe contele Laurenţiu Pekri, catolic, 
pe baronul Ioan Kemeny, reformat, pe Ioan Sachs, luteran, şi pe Nicolae 
Horvath, unitarian, care să comunice sinodului hotăririle dietei traduse 
în româneşte, să-l roage să le facă cunoscute în toate bisericile şi în acelaş 
timp, să dea dispoziţiuni ca credincioşii să se prezinte în faţa comisiunii 
de anchetă de care am vorbit mai sus (181). În aceeaşi zi însă, sinodul 
care aflase de intenţia guvernului de a trimite delegaţi în toate satele care 
să ancheteze sentimentele Românilor, a redactat un violent protest îm
potriva acuzaţiilor ce se aduceau preoţimei române, că ar fi înşelat pe îm
păratul, unindu-se cu catolicismul numai pentru a obţine privilegii şi 
drepturi. Protestul afirmă că Românii s'au unit de bună voie ş1 liber, 
numai de dragul credinţei adevărate f8ră nici o consideraţie omenească 
şi că doresc să rămână statornici în această unire. De aceea refuză să se 
prezinte în faţa oricărei comisiuni de anchetă instituită de guvern ori 
de dieta ardeleană (182). La 30 Aprilie sinodul întocmeşte un nou pro-

(180) Monumenta comitialia regni Transylvanae XXI, p. 427-29. 
(181) Nilles o. cit. I, p. 237-38. 
(182) Mex ul ibidem di 2 O- 1. 
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test nu numai împotriva irn!tituirii comisiunii de anchetă, ci şi împotriva 
hotărîrilor aduse de diet:l privitor la preoţii români (183). 

Incă înainte de în'chiderea dietei şi guvernul şi Status-urile celor 
patru confesiuni, pentru a asigura putinţa aplicării hot:lrîrilor referitoare 
la preoţii români şi la funcţionarea comisiunii de anchetă au cerut sprijinul 
cardinalului . Kollonich însuş cu scrisorile din 3 Octombrie 1699 (184). 
Cardinalul a răspuns abia în 7 Februarie 1700. Răspunsul este deosebit 
de abil. Privitor la punctul 1 al hotărrîrilor, dânsul spune că nu e necesar 
ca numărul preoţilor români să fie sporit peste nevoi, însă acum, acolo 
unde sunt mai mulţi, trebuesc lăsaţi să beneficieze de toate privilegiile 
preoţilor lăsaţi să beneficieze de toate privilegiile preoţilor catolici. Ca 
să se evite hirotonirea persoanelor nepotrivite, la examinarea candidaţilor 
va asista şi un preot latin pe care îl va delega vicarul acestei biserici. În 
ceeace priveşte şcolile, şi acum învaţă mai mulţi tineri români în şcolile 
catolice şi cu timpul vor învăţa şi mai multi încât în viitor se vor găsi 
elemente mai instruite pentru preoţie. Preoţii fără parochii nu pot fi 
trimhi în mânilstire, fiindcă sunt cilsătoriţi, apoi împăratul nu doreşte 
ca aceştia să ajungă, în urma uniFii, într'o situaţie mai rea decât înainte, 
ci, dinpotrivă, doreşte să-i protejeze. în ceeace priveşte preoţii cari lu
crează pământ străin se va proceda faţă de ei, ca şi faţă de· preoţii 
latini. Aceia dintre ei cari vor săvârşi vre-un delict vor fi trataţi la fel 
cum îşi tratează biserica latină preoţii sfi. Aceeaşi procedură se va aplica 
şi în cazul excomunicărilor (185). 

între timp agitaţia calvinilor făcuse necesară o nouă intervenţie a 
împăratului. Pentru a pune capăt svonurilor că s'ar urm.iri unirea Româ
nilor exclusiv cu catolicii, Leopold I dă la 12 Decembrie 1699 o nouă 
diplomă, în care după ce aminteşte că " nişte iubitori de tulburare a păcii 
publice cutează a împrăştia vorbe c:l intenţiunea noastr:l ar fi ca numiţii 
· Români să fie constrânşi a se uni cu religiunea catolic:l " îşi manifestă 
" voinţa, mintea şi intenţiunea imperială " că Românii " au deplină liber
tate de a se uni cu una dintre cel� patru religiuni primite în Transil-
vania sau de a rămâne în starea lor cea de acum ...... " Nimeni, continuă 
împăratul să nu îndrăsniască, a tulbura pe Români sau a-i îngreuna în 
această libertate sub pedeapsa mâniei noastre căci voim ca fiecare să poată 
trăi în pace. La sfârşit porunceşte ca diploma să fie• publicată în ţara 
întreagă (186). 

(183) Traducerea românească a lui S. Micu Klein în Sincai, Cronica a. 1699. 
Textul latin la Nilles o. cit. pag. 241-42. 

(184) Textul în Nilles o. cit. pag. 233-34; 
(185) Ibidem p. 238-4-0. 
(186) Textul în traducere românească în Tr. Laureanu, o. cit., p. 160-162. 
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Guvernul ardelean cu tot protestul lui Atanasie, n'a renunţat la fa
cerea anchetei pentru a sili pe fiecare locuitor romin sâ declare, personal, 
dacă vrea s:1 rămân:1 în legea veche sau s:1 se uniască cu una din cele 
patru religiuni recunoscute şi cu care anume. ln acţiunea aceasta a lui 
se întemeia.pe ordinul din 26 August al împ:lratului, care recunoaşte ro
mânilor acest drept şi acum dânsul, guvernul, vroia s:1 ştie chiar şi în 

vederea stabilirii definitive a situaţiei preoţilor faţ:1 de obligaţiile lor c�tre 
st:lpânii propieta1i ai satelor şi faţ:1 de sarcinile fiscale; care sat cu cine 
se uneşte şi care dmâne în starea de pân:1 aci. Reformaţii, dintre cari 
făceau parte şi guvernatorul Banfi şi cancelarul Bethlen, mai nădăjduiau 
apoi, întemeiaţi pe faptul că cea mai mare parte a nobililor proprietari ai 
satelor româneşti erau reformaţi, c:1 sătenii şi preoţii se vor declara uniţi 
cu dânşii. 

Operaţiunea vastei anchete a fost pusă sub conducerea a patru co
misari speciali numiţi la 6 Octombrie 1699 şi anume Ladislau Bethlen, 
Sigismund Balog, Sigismund Kun şi Daniel Ustgyarto, dupi ale căror 
îndrumări lucrau zece comisiuni regionale,. din care făceau parte şi câte 
un preot din fiecare religiune recunoscută. ln 7 Octombrie s'a trimis 
de către guvern ordin tuturor autoritătilor administrative s:1 execute dis
poziţiunile date d,e conducătorii comisiei de anchet:I iar în ziua următoare· 
au fost fixate normele de procedură, pe care comisiunile regionale urmau 
să le respecte (187). 

Cunoaştem unele, prea puţine, din procesele verbale întocmite de 
aceste comisiuni. Răspunsurile pe care le-�u dat preoţii şi sătenii ro
mâni, sunt, în general, acelea care se puteau aştepta în împrejudirile de 
atunci. Majoritatea covârşitoare a lor au declarat. că doresc să rămînă 
în legea veche adică în orânduelile, ceremoniile, posturile şi obiceiurile 
de până aci, pe care unirea le lăsaşe neatinse şi vrea� să depindă de vlădica 
românesc djn Alba Iulia. Din multe sate nu s'au prezentat în faţa comi
siei dt: anchetă nici preoţii şi, fără dânşii, nici sătenii. Alţii, iarăşi, au de
clarat simplu, că cred ceeace crede vf:ldica. Protopopul Mihai din Calata 
declari că nu-şi schimb:1 legea dar se roagtl pentru papa. Popa Stefan 
din Molosig şi popa Simeon din C:llăţele spuneau că vreau s4 dmână 
în legea pe are o au Grecii şi Ruşii. Rhpunsuri precise, potrivnice unirii 
par a fi dat credincioşii români din Tara Făgllraşului şi Tara Birsei ale. 
cllror sentimente le cunoscuse Atanasie cu prilejul vizitei din primăvară (188). 

(187) Monumenta comitialia rqni TransyltJaniae XXI, p. 431-34 şi S. Dra
gomir, Istoria desrobirii religioase a Romdnilor ardeleni tn secolul al XVIII, I Sibiu 
1920 p. 23. 

(188) S. Dragomir, O. cit., p. 15-18 şi Stefan Meteş, Cdteua contribuţiuni la 
istoria unirii Românilor cu Roma tn Reuista A.rchif,elor III (1939) p. 363-65. 
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Intre timp ştiri despre treceri la unire veneau şi din comitatele vecine. 
La 12 Iunie 1699, 26 preoţi români din districtul Chioarului declară că 
neavând în partea aceea episcop propriu de ritul grecesc îl recunosc pe 
De Camillis episcopul Muncaciului şi primesc şi mărturisesc cele patru 
puncte propuse de diploma împărătească socotindu-se uniţi cu catolicii. 
Declaraţia este semnată de protopopul Teodor din Ruşeni " cum tota 
synodo ", compus din 12 preoţi şi din protopopul Teodor din Lemin ( ? ) 
iarăşi cum tota synodo compus şi acesta ca şi cel precedent tot din· 12 
preoţi ( 189). La 14 Aprilie 1700 li se alătură alţi 58 preoţi din aceleaşi 
părţi sătmărene adunaţi în " congregatione " sub conducerea protopopului 
din Ruşeni amintit mai sus. Acum ni se indică şi satele în care păstoreau 
aceşti preoţi. Ele sunt : Finteuşul (Mare ? Mic ?), Săcălăşeni, Coaş, Re
metea, Curtuiuş (care?), Cărbunar, Cerneşti, Bozinta, Pribileşti, Mestea
dln, Capnic, Mogoşeşti, etc. ( 190). 

VI. SINODUL DIN 1700 

Ancheta pornită de guvernul ardelean, care a trebuit să răscoleascis 
adânc �ieaţa satelor româneş� acţiunea tot mai îndrbneaţă a unor ele
mente din Tara Haţegului, care continuau a se socoti unite cu calvinii 
apoi rezistenţa hotărîtă a preoţilor din jurul Braşovului şi din Tara Făgă
raşului, l-au determinat pe Atanasie şi pe misionarii iezuiţi să creadă 
necesară o nouă manifestaţie publică şi solemnă pentru unire. Astfel 
a fost convocat pe ziua de 4 Septembrie 1700 un alt- sinod la Alba Iulia, 
la care au luat parte protopopii, fiecare cu " juratul " său ( 191 }, şi cu 
câte doi preoţi, apoi din fiecare sat câte trei fruntaşi ţărani. Aceeaşi 
dare de seamă afirmă că după ce vlădica a adus din nou în discuţie, în 
ziua întâia a sinodului, problema unirii, cea mai mare parte a celor prezenţi, 
între cari şi boerii din Tara Făgăraşului s'au declarat pentru ea. Mai 
greu s'au lăsat convinşi cei din judeţul Hunedoara şi din Scaunele săseşti 
ale Braşovului şi Sibiului. ln ziua a doua (5 Septembrie) sinodul, ca 
şi cele precedente, a ţinut să afirme din nou, că afară de cele patru puncte 

(189) I. Duliskovici, lstoriceskija certy ugro-russki III p. 15 nota 1. Textul 
original însă fără semnături în Hodinka o. cit. p. 396. 

(190) Duliskovici o. cit. III 15-16 şi Hodinka o. cit. p. 399-400 care dă numai 
câteva iscălituri, La Duliskovici se găsesc toate. 

(191) Quilibet archidiaconus cum jurato n,o, spune darea de seamă contempo
rană, (Nilles o. cit. I, p. 247). Juratul scaunului protopopesc era consilierul proto
popului, după cum juraţii scaunului vlădicesc erau consilierii vlădicului. Privitor 
la instituţia juraţilor cfr. Al. Grama, Instituţiile calvineşti tn biserica românească din 
Ardeal, Blaj 1895 p. 121 squ. 
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dea Klein are înd Gligoraş dela Biton cu 35 preoţi). Din Maramureş 
au participat : protopopul Ilie din Saldobaş (Klein în mssul din Oradea 
are Simon dela Saldobiş) care avea sub el 9 preoţi, Luca din Săliş (Klein 
în mssul din Oradea: Suliş) cu 9 preoţi şi Vasile din Comliş cu 41 preoţi 
(Klein în mssul din Oradea adaugă că în ţinutul Sighetului erau 22, 
în Poiana Cobia ( ? ) 9 şi în Groşul Tesi ( ? ) 44 preoţi). 

Prezenţa la marele sinod de unire a reprezentanţilor preoţimii şi mire
nilor din toate părţile ţării Ardealului a avut o importanţă excepţională 
pentru desvoltarea ulterioară a lucrurilor şi, în special, are o importanţă 
deosebită pentru înţelegerea caracterului luptelor religioase care au urmat. 
Episcopii uniţi, succesori ai lui Atanasie şi Atanasie însuşi i-au conside
rat, din cauza felului cum a fost compus sinodul de unire, pe toţi Românii 
diri Ardeal uniţi cu catolicismul şi astfel aceia care într'o formă sau alta, 
s'au ridicat mai târziu împotriva unirii au fost socotiţi impostori şi tul
burători ai ordinei publice. Această concepţie se desprinde din toate 
memoriile, protestele şi măsurile lor până târziu în jumătatea a doua 
a veacului al 18-lea. 

După terminarea discuţiilor privitoare la unire se pare că preoţii şi 
reprezentanţii mireni ai satelor au plecat la casele lor, rămânând numai 
protopopii cari compuneau sinodul general propriu zis. Sedinţele au 
continuat până la 14 Septembrie - dacă informaţia publicată de Tr. Lau
rian (194) este exactă-votând o mulţime de măsuri de natură disciplinară. 

VII. CĂLĂTORIA LUI ATANASIE LA VIENA 

Atanasie ceruse, cum am văzut, în repetate rânduri să fie chemat la 
Viena şi Barănyi însuşi îi arătase odată cardinalului Kollonich utilitatea 
mergerii în capitală a vlădicului. Călătoria la Curte devenise acum, după 
a treia mare manifestaţie pentru unire, necesară şi din cauza situaţiei 
personale a episcopului. Dânsul fusese ales, şfinţit şi recunoscut de guver
nul ţării ca vlădică al bisericii româneşti ortodoxe. Această biserică însă 
acceptase unirea cu catolicismul fără ca să se fi produs un singur act din 
partea împăratului, prin care să fi fost recunoscut ca episcop şi al bize
ricii, acum unite. Acestei situaţiuni precare trebuia, în interesul însuşi 
al consolidării operei începute, să i se pună capăt, biserica trebuia să aivă 
un şef recunoscut care. să poată lucra cu toată autoritatea necesară atât 
faţă de subalterni cât şi faţă de autorităţile publice, politice şi administra
tive ale Statului. 

(194) o. cit. p. 168. 
(194 bis) Textul lor ibidem. p. 168-1,74 şi în Nillcs o. cit. I p. 250-255. 



După sinodul din Septembrie, dorinţa i-a fost împlinitii : vlădica 
a fost invitat_ la Viena. Inainte de plecare şi-a mai strâns odatii protopopii 
la sfat în sinodul care ·s'a ţinut la 6 Ianuarie 1701. Micul sinod, căci 
la el au participat un număr redus de protopopi, i-a fixat vlădicului 8 
cereri cu însărcinarea de a le supune Curţii împărăteşti. în acelaş timp, . 
Atanasie, pentru a se asigura că nu va fi răsturnat din fruntea bisericei a 
luat şi o declaraţie a sinodu-lui în care membrii lui " fac în ştiinţă tuturor " 
c:I-1 poftesc pe dânsul să-şi ţină Scaunul în pace şi nici mirenii nici străinii 
să nu aibă dreptul a se amesteca în lucrurile vlădiceşti. Declaraţia e sem
nată de 29 protopopi, între care şi protopopul Crastea, fiul protopopului 
$_tancu din Braşov, care pofteşte cu tot sufletul şi cu toată tăria împreună 
cu cei 26 preoţi ai săi pe vlădica Atanasie (195). 

Intărit cu această declaraţie a sinodului, vlădica a plecat la începutul 
anu1ui 1701 spre Viena, în sunetele clopotelor şi însoţit de urările a aproape 
20 protopopi şi 100 preoţi cari se adunaseră la Scaun ca să asiste la acest 
mare eveniment. ln lungul drum a fost întovărăşit de vicarul Melinte, 
de iezuitul Carol Neurauter, de cunoscutul Stefan Raţiu şi de secretarul 
" homo quidam calvinus " al cărui nume ne este necunoscut precum necu
noscut ne este cum a putut ajunge în împrejurările acelea un calvin se
cretar al lui Atanasie (196). 

A sosit la Viena în 5 Februarie 1 iOl ( după Freiberger în 7 Februarie). 
Peste câteva zile este invitat la o conferinţă la care au luat parte cardi
nalul Kollonich, contele Samuil Kalnoky, şeful Cancelariei Aulice transil
vane, Ioan Fiath, secretarul cancelariei amintite, călugărul iezuit Oavrilă 
Hevenesi, şeful casei iezuiţilor dela s. Ana din Viena, sfetnicul şi confesarul 
luî Kollonich, vicarul Melinte şi iezuitul Carol Neurauter. Vlădica a 
expus conferinţei cele 8 puncte pe care i le dăduse sinodul înainte de ple
care. Intâiul· era: comunicarea hotărîrei; de atâtea ori manifestată, de 
a rămâne unit, dânsul şi biserica sa, cu biserica latină. 

A cerut apoi să fie întărit de majestatea sa imperială în demnitatea 
vlădicească, să fie confirmate din nou privilegiile şi drepturile episco
pului şi ale preoţimei române şi, mai ales, o nouă confirmare a acelor cu
prinse în diploma din 16 Ianuarie 1699 fiindcă cu toate dispoziţiunile cate
gorice ale ei, preoţii români continuă a fi aruncaţi în închisori, bătuţi, 
alungaţi din satele lor iar copii şi soţiile supuse la munci alături de slu
gile domnilor eretici ; a cerut ca cei 30.000 floreni, cât făcea preţul ali-

(195) Textul după copia· lui N. Densuşianu dela Academia Română în Ale
xandru Pop, Desbinarea fn biserica română din Ardeal fi Ungaria, Bucureşti 1921, 
pag. 54-56 cfr. şi N. Iorga, Studii fi documente privitoare la istoria Românilor IV, 
pag. 171-172. 

(196) Nilles o. cit. I, p. 272. 
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mentelor date trupelor împărăteşti în cursul luptelor cu Turcii, sli fie resti
tuiţi naţiunii române pentru întreţinerea unei şcoli în Alba Iulia unde să 
poatâ învăţa tinerii români; să i se recomande în mod cu totul special 
generalului comandant al Transilvaniei (Rabutin) protecţiunea bisericii 
unite. A cerut apoi să se precizeze termenii rezoluţiunii din 14 Aprilie 
1698, care lasă Românilor libertatea de a se uni cu oricare din religiunile 
recunoscute, preoţii beneficiind de privilegiile preoţilor acesteia, ori de a 
rămâne în starea veche, fiindcă se fac o mulţime de abuzuri, mulţi decla
rându-se uniţi cu calvinii fără a primi nimic din doctrinele lor şi numai 
atârnarea de superintendentul calvin (197) şi, în fine, a cerut scutirea de 
dijme a sa şi a preoţilor săi. Cardinalul s'a declarat foarte mulţumit de 
hotlirîrea episcopului şi a clerului de a păstra unirea şi a promis satisfa
cerea tuturor cererilor; i-a spus că împăratul îl va face pe dânsul şi pe 
urmaşi consilieri ai lui, cli-i va da, în semn de mare preţuire, o medalie 
cu chipul său împărătesc care să rămână amintire succesorilor şi va cum
păra pe seama episcopiei un domeniu cu 6.000 floreni (198). 

Partea cea mai grea avea să urmeze abia de acum: înainte de confir
marea în slujba vlădiceasdl, Atar.asie trebuia să treacă prin purgatorul 
procesului canonic obişnuit în biserica apuseană cu prilejul tuturor numi
rilor de episcop. Atunci ca şi azi, prietenii şi duşmanii se grăbeau să 
arunce cei mai colţuroşi bolovani în calea candidaţilor la marea demnitate 
eclesiastidl. De aceşti bolovani nu a fost scutit nici vlădica român Ata
nasie din Bălgradul Ardealului. 

Cu mult înainte de plecarea la Viena au fost trimise acolo o mulţime 
de denunţuri împotriva vredniciei de a fi menţinut în fruntea bisericii 
unite, descoperindu-i-se vini şi reale şi, sigur, multe imaginare. Aceste 
denunţuri au fost adunate cu grije şi orânduite metodic, urmând ca vlă
dica să răspundă la fiecare şi, în acelaş timp, să-şi găsească martorii 
cari să dea asigurări că are însuşirile trebuincioase unui bun plstor. A 
fost acuzat că face crâşmă în mânăstire, în care organiza dansuri cu femei 
şi ţigani şi la un ajun de Crăciun i-a silit pe protopopii şi preoţii cari se 
găseau acolo să danseze şi dânşii, că ia parte la vânătoare sgomotoase, că 
risipeşte banii bisericii dându-i rudelor care se poartă rău cu preoţii, că 
hirotoneşte pentru bani preoţi cari nu ştiu nici Tatăl Nostru, ţine în 
parohii preoţi însuraţi a doua oară, desparte căsătoriile pentru bani, în-

(197) Reformaţii au renunţat acum la vechile condiţii impuse episcopilor 
români de a elimina "superstiţiile", declarând în 26 Noemvrie 1700 "quod in 
sitibus eorundem conservabuntur (Valachi) et adversus quosvis lihertatem eorun
dem perturbantes protegentur'". P. Bod, Brevis Valachonltn TransyltJaniam wo
lentium historia, lib. 2, cap. 2. 

(198) Darea de seamă despre conferinţă, ibidem, I, pp. 274-279. 
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greunează preoţimea cu taxe mari - pentru drumul la Viena a luat dela 
fiecare popă câte 2 sloţi ( duos slotones) adică câte doi floreni iar mai 
târziu le-a mai cerut câte " unum imperialem" - îşi ţine secretar calvin 
(pe care am văzut că l-a luat şi la Viena) şi, ceea ce era într'adevăr grav, 
nu e sincer unit, cum dovedeşte faptul că a lăsat să se tipărească decurând 
o carte în care se spl!ne că s. Spirit purcede numai dela Fiul ( 199), că i s' a 
cerut să înfiinţeze o şcoală şi a refuzat şi, în fine, ţine corespondenţă cu 
Principele Ţării Româneşti dela care a primit şi un sat (e vorba de Meri
şanii din Argeş) fără ştirea Cardinalului şi a generalulu1 comandant. Au
torii denunţurilor se tem că după ce va strânge bani mulţi, va trece în Ţara 
Românească la moşia pe care o are acolo (Merişani). Privitor nu numai 
la însuşirile ci în general privitor la aptitudinile, �!tura şi caracterul lui 
AJanasie se ceruseră informaţii şi dela iezuiţii din Ardeal. 

Comisia care avea să judece procesul canonic al episcopului, se com
punea din Cardinalul Kollonich. iezuiţii Kapi, Hevenesi, Gebhard şi Neu
rauter, la proces asistând şi contele Kalnoki şeful Cancelariei Aulice transil
vane împreună cu ajutorul său. Ioan Fiath, apoi vicarul Melintie şi Stefan 
Raţiu " procuratorul" bisericii unite. Procesul s'a terminat repede, ho
târindu-se menţinerea lui în Scaun şi o confirmare împărătească care 
să-i recunoască această calitate, deşi îi lipsea şi pregătirea teologică şi 
experienţa şi cultura care i se cerea unui episcop catolic. ln această 
privinţă însă, Cardinalul îşi avea punctul său de vedere pe care îl comu
nicase şi s. Scaun în formula : dacă nu se găsesc elemente foarte potrivite 
( capacissima) trebuesc căutate cele cel puţin potrivite şi, pentru moment, 
necesare deci mulţumitoare până când se· vor găsi unele foarte potrivite. 
Dacă i se va impune ţinerea unui teolog catolic numit de dânsul şi plătit 
de împăratul, episcopii puţin potriviţi vor deveni cu tiippul şi cu ajutorul 
teologului foarte potriviţi (Nilles o. cit. I pag. 257-58). De altă parte ie
zuiţii ardeleni cari fuseseră consultaţi au declarat aproape toţii că o schim
bare a persoanei episcopului ar primejdui opera unirii şi ar produce mari 
tulburări nu numai în Ardeal ci şi în Moldova şi Tara românească. Si 
într'adevăr cu diploma din 19 Martie 1701 Atanasie a fost numit episcop 
al " naţiunei româneşti" (episcopus nationis valachicae) şi consilier împă
rătesc cu condiţia ca să fie supus s. Scaun al Romei şi archiepiscopului de 
Strigon, să facă, el şi urmaşii lui, mărturisirea de credinţă catolică şi nici 

(199) E vorba sigur, de Bucovna tipărită la Alba Iulia în 1699 care cuprin
dea şi Crezul, Zece Porunci şi Tainele, şi în care episcopul armeno-catolic Verzi
rescu se spune că ar fi găsit greşeli contra unirii. Privitor la această bucoavnă 
cfr. Gr. Silaşi, Abecedariu Tomânesc din sec. XVII, în Transilvania, XIV (1883), 
pp. 74-75 şi O. Ghibu, Din istoTia lituaturii didactice românefti, I, Bucoavnele, Bu
cureşti, 1916, p. 8 squ. 

I 
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el nici urmaşii să nu ceară numirea vlădicească dela altcineva ci numai dela 
dânsul, împăratul, care e şi rege apostolic (200). În cursul procesului 
Kollonich a declarat că biserica unită va avea şi în viitor dreptul de a-şi 
alege păstorul, propunând trei persoane, din care împăratul va numi una, 
obţinând, fireşte, şi confuma:rea papală. În acelaş timp i s'a pus însă în 
vedere episcopului, că va trebui să facă o nouă mărturisire de credinţă, 
după formula stabilită de Conciliul Tridentin, la liturghie să pomenească, 
în viitor, pe papa, nu pe patriarhul din Constantinopol şi să recunoască 
mitropolit al său pe primatul Ungariei iar nu pe exarhul din Bucureşti. 

Pentru teologii vienezi, s'a pus însă, în legătură cu Atanasie, o foarte 
importantă problemă : a fost sfinţirea lui de episcop valabilă ori nu, sau 
cu alte cuvinte, trebue recunoscut Atanasie ca valabil sfinţit episcop ori 
trebue sfinţit din nou? Soluţiunea problemei depindea de alta de ordin 
general şi anume : trebuesc recunoscute ca valabile sfinţirile făcute de 
episcopii ortodocşi de sub ascultarea patriarhului din Constantinopol ori 
nu ? Problema a fost trimisă pentru soluţionare s. Scaun. Intârziind răs
punsul acestuia, teologii vienezi, ţinând seama de necesitatea întoarcerii 
urgente a episcopului acasă, în mijlocul credincioşilor, au propus ca Ata
nasie să fie sfinţit a doua oară " sub conditione „ adecă sfinţire condiţionată 
de valabilitatea sau nevalabilitatea sfinţirii primite la Bucureşti în Ianuarie 
1698. Propunerea a fost acceptată şi astfel Atanasie a fost hirotonit, în 
24 Martie 1701 în capela iezuiţilor dela s. Ana din Viena preot " sub con
ditione „ de către cardinalul Kollonich, iar în ziua următoare, 25 Martie, 
a fost sfinţit episcop iarăş " sub conditione " de către acelaş cardinal, asistat 
de episcopii din Gyor şi Nyitra. După sfinţire cardinalul i-a dat din 
partea împăratului, medalionul de aur cu chipul acestuia, o cruce împodo
bită cu pietre scumpe, deodată cu titlul de consilier imperial (201). Hiro
tonirea şi sfinţirea au fost inutile, fiindcă s. Scaun declarase că " i vescovi 
di rito greco se si convertono non devono esser ordinati nemmeno sotto 
conditione, ........ ". Acest lucru fusese comunicat înainte cu aproape o 
jumătate de veac şi episcopului din Chelm (Ucraina): ordinatos a schisma

ticis non esse reordinandos (202). 

(200) Ibidem p. 289-290. Atanasie Rednic în marea lui Relatio de Statu 
tcclesiae Fogarasiensis din anul 1771, care se păstrează în archiva mitropoliei Bla
jului spune (p. 129) că pe timpul lui, originalul diplomei de numire alui Atanasie 
se păstra în " archiva episcoporum unitorum " şi după apostila care se găsea pe ea 
rezultă că a fost publicată, conform obiceiului, în dieta Ardealului la 15 Iunie 
1701. Cu acest prilej status-urile au cerut ca vlădica să nu facă parte din consilierii 
provinciei (membrii guvernului ei) şi să nu aibă praecedentia faţă de slubaşii mireni. 

(201) Freiberger în istoria manuscrisă citată p. 46. 
(202) Nilles, o. cit., I, p. 110. 
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Lucrurile nu s'au terminat aci. Trebuiau luate toate măsurile ca, 
pe de o parte, să se garanteze puritatea doctrinei catolice între Români, 
şi, de altă parte, să se evite în viitor toate greşelile pe care, potrivit denun
ţurilor şi informaţiilor primite, le săvârşise vlădica în trecut şi, în fine, 
trebuiau confirmate din nou toate drepturile şi privilegiile preoţimei române, 
cuprinse în diplomele şi resoluţiunile imperiale anterioare. Este sigur că 
nici iezuiţii, cel puţin nu toţi, nu aveau încredere deplină în însuşirile ar
chiereşti ale lui Atanasie, unii nici chiar în sentimentele lui catolice, iar. 
cardinalul Kollonich nu avea, în general, încredere în întâia generaţie de 
uniţi, de a căror lipsă de statornicie în credinţă se convinsese din propria-i 
experienţă. La 17 Decembrie 1701 însuş scrie Papei că deşi a încercat 
diferite căi pentru convertirea răsăritenilor şi a izbutit să facă pe mulţi 
să accepte unirea totuş " turn oh nimiam eorum sacerdotum et episcopo
rum ignorantiam turn oh nationis inconstantiam saepe delusus, quos optime 
etiam edita fidei profesione unitos habebam, brevi ad vetera dogmata relapsos 
cum dolore sum conatus experire "(203). Tot atât de convins era însă 
pe de altă parte, că unirea nu poate fi susţinută şi întărită în mijlocul orien
talilor de către preoţii latini (204) şi de aceea stăruise atât de mult la 
Roma ca s. Scaun să îngăduie trecerea la ritul grecesc a unui număr de 
iezuiţi - în aceŞtia aveau încredere absolută - pe . care sa-i trimită ca 
misionari între Români şi celelalte popoare unite din monarhie. Impo
sibilitatea preoţilor latini de a lucra cu succes între orientali o atribuia 
profundei aversiuni pe care aceştia o aveau faţă de latini. Călugărul Heve
nesi care i-a fost lui Kollonich sfetnic şi confesar, povesteşte într'un memo
riu trimis s. Scaun că acesta, cardinalul, a făcut odată următoarea încer
care: a trimis în biserica de ritul grec din Strigon un preot latin. Toţi 
credincioşii au fugit. Pe acelaşi preot 1-a trimis a doua oară în aceeaşi 
biserică, îmbrăcat însă ca preoţii greci (more Graecorum indui curavit). 
De data aceasta a fost primit cu bunăvoinţă şi dacă ar fi vrut să slujească 
după ritul grec i-ar fi îngăduit să o facă (205). 

DeŞi era convins de aversiunea orientalilor faţă de latini şi de impo
sibilitatea întăririi unirii prin preoţii de dtul occidental, a făcut totuşi 

(203) Ibidem, p. 15. 
(204) " Stabilem unionem non posse per latini ritus sacerdotes ", scria la 

11 Noembrie 1702 marelui teolog grec1 profesor la universitatea din Padova N. C. 
Papadopol. Ibidem, p. 23. 

(205) Ibidem, p. 35. 
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marea greşeală, absolut neînţeleasă ? de a introduce în biserica unită româ
nească instituţia teologului iezuit. Gabriel Kapi, superiorul misiunii pentru 
Dacia a iezuiţilor, pe care îl consultase în prealabil, l-a sfâtuit în foarte 
interesanta scrisoare din 14 Martie 170i, �re dovedeşte riu numai un 
mare spirit realist ci şi mult bun simţ, să renunţe la aŞezarea lângă vlădicul 
unit a unui teolog iezuit arătându-i primejdiile ei. Nu-i bine să se aşeze 
în coastele episcopului un astfel de teolog, spune Kapi, fiindcă acest lucru 
i-ar fi spre greutatea şi acduia, şi episcopului şi a naţiunii române, căreia 
i s'ar da fără să ceară, un îndrumător şi s'ar da impresia că e condusă nu 
de unul ci de doi episcopi (206). Cardinalul Kollonich a făcut totuŞi să 

(206) lbitkm I. p. 264. Pentru o frază a acestei scrisori a fost mult atacat 
şi autorul ei şi întreaga politică unionistă a iezuiţilor. Kapi scria cardinalului Kol
lonich, după ce arătase dificultăţile unirii: credo suffiecere nune de soia substantia 
summa unionis huius laborare : ut omnes valachorum etiam graves abusus tolantur, 
vei periculosissimum vei plane imposaibile esse. ldeo episcopus et caeteri etiam 
eorum profesionem fidei unionisque facturi, sufficere si in communi promittant 
se dependere velle ab ecclesia romana illiusque substitutis officialibus, ritumque 
graecum juxta normam aliis etiam în regionibus ab ea approbatum sequi velle, 
non alium. Nostrum erit deintk /uturis temporibus multa in moribw ipsorum et forte 
eti"am liturgia ac sacris sensim emendare, ostendendo ipsis ea irreptisse per ruditatem 
et nequitiam ministrorum in ms partibw, non esse propria ecclesiae graecae ne quidem 
schismaticae, immo esse cum recta ratione, fuu et religione christiana · ,epugnantia ". 
În fraza subliniată, reprodusă deobiceiu trunchiată fără partea care începe cu cu
vintele non esse propria ecclesiae graecae, s'a văzut mărturisirea deschisă a intenţiei 
ca Românilor trecuţi odată la unire pe lângă promisiunea făcută la început cu vi
clenie de a le piatra neatins ritul grecesc si li se modifice pe încetul acest rit sau cu 
alte cuvinte se vede aci intenţia de a latiniza biserica românească. Interpretarea 
care s'a dat şi continuă a se mai da. frazei citate atât de limpezi din scrisoarea dela 
14 Martie 1701 a călugărului Kapi este cu totul greşită. Am arătat în alt loc care 
erau instrucţiunile categorice ale s. Scaun. date misionarilor, în special, iezuiţilor, 
cari lucrau între naţiunile aparţinătoare bisericii greceşti : respectarea cu sfinţenie a 
ritului lor fÎ interzicerea forma/4 tk a lngddui trecerea celor de ritul grec la ritul latin 
fdrd aprobarea datd dela caz la caz tk s. Scaun lnsu.ţ. Ori, nu ordinul, atât de 
cunoscut prin disciplina lui de fier, al iezuiţilor putea urmări scopuri opuse ace
lora ale autorităţii lor supreme. De altă parte am văzut cât de convins era şi car
dinalul Kollonich de imposibilitatea menţinerii şi promovării unirii prin preoţi 
de ritul latin, căci de aceea ceruse Romei să aprobe trecerea iezuiţilor cari activau 
între Români la ritul grecesc. 1n biserica românească însă, se strecuraseră unele 
obiceiuri necunoscute ritului grecesc şi contrare nu numai raţiunii ci credinţei creş
tine în general. Să ne gândim la obiceiul de a pune morţilor bani în mână pentru 
a avea cu ce plăti vama când trec pe lumea ceailaltă ori a-i da merinde ca să nu 
flămânzească până ce ajunge în locul odihnei de v�ci, reminiscenţe dintr'un 
îndepărtat fond păgân dar păstrate cu ·sfinţenie ca o ceremonie creştină ; la credinţa 
că până la judecata din urmă sufletele morţilor rătăcesc undeva în văzduh ca pa
sările cerului .şi la alte multe credinţe de acest fel, fiecare dând naştere unor cere
monii şi obiceiuri speciale adecvate. Vlădica Sava Brancovici însuşi luase măsuri 
în Sinodul din 1675 împotriva "oamenilor sau muerilor ", cari "vor face foc în 
curte la Joia mare sau la Blagoveştenii şi vor pune masă şi pâne şi zic ci vin morţii 
să se încălziască şi aruncă api pre pajişte să beie morţii" (Cipariu, Acte şi frag
mente, p. 147. Iezuiţii cari trăiau în Ardeal cunoşteau toate aceste lucruri, căci 
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i se impună lui Atanasie şi succesorului lui ţinerea lângă dânşii a unui teolog 
iezuit. În acelaş timp i s'a cerut episcopului declaraţii solemne că va evita 
greşelile de care fusese acuzat că le-ar fi săvârşit în trecut şi va lua unele 
măsuri concrete în vederea întiiririi unirii. N'a fost uitată nici noua con
firmare - solemnii şi  aceasta - a drepturilor şi privilegiilor preoţilor şi 
bisericii româneşti. Toate aceste garanţii, şi pentru unii şi pentru alţii, 
au fost cuprinse în diploma din 19 Martie 1701 a lui Leopold I, numită 
şi diploma a doua leopoldin4 şi în jur4mântul şi reversalul isciilit de Ata
nasie la 7 Aprilie 1701. 

Diploma, dup4 o lungă introducere în care aminteşte biruinţele câşti
gate de împiiratul împotriva Turcilor care au dus la eliberarea Ungariei 
şi a Transilvaniei de sub jugul lor şi de datoriile ce le are ca singurul dintre 
regii creştini cari se bucură de prerogativele unui rege apostolic, faţă de 
biserica adev4raU a lui Dumnezeu şi după ce aminteşte trecerea Românilor, 
prin primirea celor patru puncte, la unirea cu catolicismul, fixează dreptu
rile dar şi datoriile episcopilor, clerului şi bisericii româneşti. Biserica 
unită şi personalul eclesiastic al ei vor beneficia de toate privilegiile, scu
tinţele şi prerogativele de care beneficiază, pe baza legilor, episcopii, clerul 
şi bisericile catolice de ritul latin. Preoţii vor fi deci scutiţi de orice fel 
de sarcini publice, de dări, de vămi la trecerea peste râuri şi de dijme 
ca şi nobilii ţării (207), mirenii uniţi vor face parte din Status-ul catolic 
şi astfel vor fi socotiţi între status-urile ţării fiind prin aceasta făcuţi capa
bili pentru orice beneficiu public conform legilor, şi devenind fii ai patriei 
în loc de toleraţi cum erau consideraţi până aci. Diploma accentuiază 
cil-şi atrag mânia regească toţi_ cari nu vor respecta aceste privilegii şi 
imunitlţi, cari, din orice motiv şi sub orice titlu, vor îndrbni să trateze 
pe preoţii români ca pe iobagi punându-i la munci sau silindu-i să le plă-
teasc4 orice fel de dajdie sau onorarii. 

După articolele acestea - trei ! - cari stabilesc drepturi şi privilegii 
urmează articolele cari pun condiţiuni. Catechismele pline de greşeli cari 

întocmiseri o lungă listi a lor, care nu au nimic cu adeviratul rit grecesc. lşi 
dădeau însă seama că poporul lipsit de cultura teologică ţine la ele, că aceste obi
eeriuri şi credinţe bizare fac parte din intimul său tezaur sufletesc, ele primind 
în cunul vremii un adevărat caracter folkloric. De aceea spuneau că nu e numai 
primejdios să se încerce acum modificarea lor şi că aceasti modificare ar fi impo
sibilă. Eliminarea ori modificarea lor va putea fi încercati în viitor, când cei trecuţi 
la unire vor avea altă cultură religioasă şi când li se va putea arăta că atâtea din 
ceremoniile lor au pătruns în biserică din cauza ignoranţei, că ele nu se găsesc în 
ritul grecesc adevărat şi că unele sunt contrarii ,i minţii sănătoase şi credinţei 
creştine în general. Asta o spune liOlpede şi foarte înţelepfe1te iezuitul Kapi şi 
nu vedem cum ar fi putut vorbi altfel un cunoscător al realităţilor vii din tim
pul său. 

(207) Veluri alios praerogativa nobilitari gaudentes. 
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s'au tip4rit până acum în româneşte (e vorba evident, de catechismul cal
vinesc 1640, de ediţia doua a lui din 1656 şi de catechismul, calvinesc 
şi el al lui Fogaraşi din 1648) vor fi luate din mâinile uniţilor şi li se vor 
da catechisme potrivite cu învllţăturile bisericii unite. Pentru evitarea 
greşelilor săvârşite de preoţi şi, poate, şi de episcop, din cauza necunoaşte
rii canoanelor, se va numi pe lâng4. vlădica un teolog prudent şi cunoscă
tor al dreptului canonic, care va fi causarum auditor generalis, va lua parte 
la sinoade şi va supraveghea ca ţpiscopul şi preoţii să nu se depărteze dela 
linia canoanelor şi a poruncilor bisericii. Vlădica şi clerul său întreg va 
depinde apoi direct de archiepiscopul din Strigon ca de un ocrotitor special. 
Ca să se evite orice bănuială, nu va ţine nici o corespondenţă cu principele 
Tării Româneşti, cu nici un patriarh şi cu nici o persoană necatolică. Dacă 
interesele sale particulare, nu însă acelea ale bisericit sau naţiunii, vor face 
necesară o astfel de corespondenţă, scrisorile le va arăta în prealabil teolo
gului. Vlădica nu va spori inutil numărul preoţilor, cauzând astfel preju
dicii proprietarilor satelor, nu va hirotoni preoţi bigami, nici persoane 
care nu au împlinit vârsta de 25 de ani ; nu va încasa mai mult de 1 floren 
pe an dela preoţi, pe aceştia nu-i va trata despotic, nu-i va pedepsi fără 
ştirea teologului şi dacă va fi silit să dicteze cuiva pedepse în bani, jumă
tate din aceştia vor fi ai lui - ai episcopului - iar jumătate vor fi folosiţ 
pentru nevoile bisericilor, nu va excomunica şi nu va divorţa fără ştirea 
aceluiaş teolog, va ţine în serviciul său numai persoane unite ori catolice, 
rudele pe care le are lângă sine nu vor avea nici o putere asupra preo
ţilor. Cărţile ce se vor tipări vor fi supuse cenzurii teologului (toate aceste 
condiţiuni sunt scoase din denunţurile trimise împotriva lui Atanasie la 
Viena, înainte de călătoria sa acolo). 

lmpăratul îşi exprimă apoi dorinţa ca, pentru educaţia tineretului 
unit, să se înfiinţeze şcoli în Alba Iulia, Haţeg şi Făgăraş şi îngăduie să 
se zidească biserici pretutindeni unde sunt Români în număr mai mare. 
Episcopul nu va pedepsi şi muta pe protopopi şi preoţi fără motive evidente 
şi fără voia sinodului, nici nu-i va trimite pentru vini spirituale în jude
cata forurilor civile, ci plângerile de această natură le va comunica, prin 
mijlocirea teologului, archiepiscoului din Esztergom. 

De o deosebită importanţă este art. 11, care spune că cine doreşte să 
beneficieze de scutinţele şi privilegiile date de diplomă, trebue să facă 
mărturisirea de unire înaintea episcopului şi a teologului. Nu este sufi
cient ca cineva, pentru a beneficia de privilegiile unei confesiuni recu
noscute din Transilvania, să declare numai că vrea să se unească cu ea, 
ci trebue să creadă şi mărturisească tot ce crede şi mărturiseşte aceea, 
altfel nu poate beneficia de privilegiile ei. " Fiindcă Românii de ritul 
grecesc nu-şi vor părăsi nici liturghia lor, nici posturile, nici semnul s. Cruci, 
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nici cultul s. Fecioare N ăsc:ltoare de Dumnezeu şi al sfinţilor, nici credinţa 
· în s. Treime, este sigur că nu se pot uni nici cu biserica reformată, nici 
cu cea luterană şi unitariană, pentrucă e altceva a te uni cu o biserică 
şi altceva e a te pune sub protecţiunea ei (208). 

Art. 12 dă drept bisericii unite de a propune, în caz de vacanţă a Scau
nului, trei persoane din care împăratul va numi una. ln fine, împăratul 
porunceşte tuturor autorităţilor administrative şi judecătoreşti şi, mai ales, 
generalilor comandanţi să facă să fie respectate drepturile şi privilegiile 
clerului şi ale bisericei româneşti unite şi să dea imediat concursul lor 
când li se va adresa cineva cu vre-o plângere împotriva nerespectării ace
lora. Articolul ultim porunceşte ca diploma să fie publicată în toate ·comi
tatele, districtele şi scaunele săseşti şi secuieşti în care locuiesc români 
uniţi ca dispoziţiunile ei să ajungă la cunoştiinţa tuturora (209). 

După întocmirea acestei diplome cu un rol atât de important în isto
ria bisericii române unite şi după ce, la câteva zile, Atanasie fusese sfinţit 
din nou, sub conditione, episcop, cardinalul Kollonich l-a făcut să semneze 
la 7 Aprilie (1701) Jurllmântul fi reversalul care dovedeşte nu numai prest�
giul prea puţin vrednic de invidie a lui înaintea cercurilor diriguitoare ale 
bisericei catolice ci şi gradul de umilinţă la care bietul ·vlădică a fost silit 
să se coboare. După ce recunoaşte, înşirându-le, marile pineficeri primite 
de dânsul, de preoţimea şi biserica sa dela împăratul, episcopul promite pe 
credinţa sa preoţească şi vlădicească, supunere archiepiscopului de Strigon, 
mitropolitul său adevărat şi legiuit, că în interesul statornicirii şi întăririi 
unirii va respecta şi va face să fie respectate de către supuşii săi urmă
toarele : 1) lndată după întoarcerea acasă va face însuş şi va stărui să 
facă şi protopopii şi preoţii mărturisirea de credinţi catolică după formula 
stabilită de conciliul tridentin şi se va îngriji ca nici unul din preoţii săi 
să nu beneficieze de privilegiile date de împăratul dacă nu va face această 
mărturisire de credinţă. 2) Va fi supus până la moarte căpeteniei bisericii 
creştine Papei Clemente XI şi urmaşilor lui. Va elimina din pomelnicul 

(208) Dispoziţia aceasta a diplomei este satisfacerea dorinţei exprimate de vlădica 
în conferinţa care a avut loc îndată după sosirea sa la Viena. De altfel, precizarea 
sensului unirii cu una din bisericile recunoscute o ceruse Atanasie şi în scrisoarea 
din 26 Octombrie 1700 trimisă lui Kollonich. Această precizare o socotea nece
sară fiindcă în comitatul Hunedoarei se aflau 10 preoţi cari s'au declarat uniţi 
cu calvinii însă, cu toate acestea, " liturgiam ut ante celebrant, sanctos colunt, 
festa celebrant, jejunant aliaque omnia, ut prius, practicant quae tamen calvi
nistae detestantur II Nilles o. cit. I p. 221. 

(209) Textul în Nilles o. cit. I, 292-301. Autenticitatea acestei diplome, care 
a fost atâta timp contestată este astăzi în afară de orice îndoială după documentele 
publicate de Nilles ibidem p. 311 squ. cfr. şi Kurt Wessely, A doua diplomă leo
poldină. Bucureşti 1938 care dă fotocopia originalului şi articolul meu ln jurul 
diplomei a doua feopoldine � Cultura Creştină din Blaj XVIII (1938) pp. 464-472. 
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dela Liturghie pe Patriarhul dela Constantinopol şi va introduce în loc 
pe papa dela Roma. 3) Va distribui preoţilor şi mirenilor catechismul tipă
rit în româneşte cu cheltuiala cardinalului Kollonich (e vorba de catechis
mul tradus de iezuitul Szumyog şi tipărit la Tyrnavia în 1696), iar cate
chismele tipărite până acum şi care cuprind greşeli de ale ereticilor ori 
schismaticilor le va strânge, dirţile tipărite de el însuş (aluzie la Bucovna 
din 1699) în care s'au strecurat greşeli le va îndrepta iar cele pe care le 
va tipări în viitor,, le va supune censurei teologului. 4) Fiind necesar, 
pentru întărirea unirii ca greşelile care s'au strecurat în biserica româ
nească în cursul atâtor veacuri de stăpânire turcească, să fie eliminate, 
primeşte lângă sine în calitate de sfetnic, un preot de ritul latin, fără a 
cărui prezenţă nu va ţine sinoade şi nu va face vizitaţii canonice ; fără 
aprobarea acestuia nu va excomunica, nu va despărţi căsătoriile, nu va 
pedepsi pe nimeni, preot ori mirean, nu va hirotoni preoţi nu va numi pro
topopi, nu va muta preoţii din parochie în parochie, cu un cuvânt va urma 
întru toate sfaturile teologului. S) Intrerupe orice prietenie sau legătură 
cu toţi ereticii şi schismaticii, chiar şi cu voevodul Tării Române�ti ; nu 
va avea cu ei nici o corespondenţă şi nu va recunoaşte pe archiepiscopul 
din Bucureşti ca mitropolit al său ci va fi supus şi va recunoaşte pe archie
pisccptil din Strigon. Dacă va fi nevoit să scrie principelui sau altui schis.;. 

matic, va arăta, în prealabil, scrisoarea teologului. 6) După întoarcerea 
acasă va întocmi lista tuturor preoţilor şi-o va trimite cardinalului, apoi, 
cu ajutorul teologului, va arăta şi numărul celor necesari pentru adminis
traţia parochiilor. Nu va hirotoni nici un �didat înainte de a fi examinat 
de teolog şi de preoţii mai bătrâni şi se va dovedi potrivit pentru preoţie ; 
nu va hirotoni bigami. Cu preoţii se va purta uman nu despotic, şi nu va 
admite ca rudele sale, părinte şi fraţi, să aibă vre-o putere asupra preoţilor 
şi să strângă bani dela dânşii. 7) Nu va lua dela preoţi mai mult de un 
floren pe an, iar din pedepsele în bani, pe care le· va dicta când va crede 
util teologul, jumătate îşi reţine sieşi iar cealaltă jumătate o lasă bisericii. 
8) Nu va primi în slujba şi în casa sa decât uniţi sau romano-catolici. Pe 
toţi ereticii ori schismaticii pe care îi are acum, îi va înlătura. 9) Se va 
îngriji să se deschidă o şcoală în Alba Iulia, în care vor fi întrebuinţaţi 
dascăli cunoscători ai limbei române şi latine. 10) Chestiunile personale 
ale preoţilor nu le va trimite in judecata instanţelor civile, ci consultându-se 
cu teologul şi dacă va fi cazul le va deferi mitropolitului 9ău din Strigon. 
11) Adulţii se pot împărtăşi cu s- Taine şi în afară de Paşti. 12) Pentru 
botez, spovedanie împărtăşanie şi maslu nu va lua nici dânsul. şi nu va 
îngădui să ieie nici preoţii vreo tad. Pentru spovedania dela Paşti, fiecare 
penitent va plăti un ban (unum nummum) ; taxele pentru cununii, în
mormântllri şi binecuvântarea femeilor dupll naştere le va stabili cu sino-
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dul şi t�ologul. 13) Venitele bisericeşti vor fi administrate de ctitori, care 
însă nu vor putea face nici o cheltuială fără aprobarea vlădicului şi a teo
logului şi cari vor da seama de bani sinodului în faţa teologului. 14) Va trăi 
o vieaţă pilduitoare pentru cler şi popor. Nu va îngădui dansuri şi femei 
în reşedinţa episcopească, nu va lua parte la vânătoare sgomotoase, va 
primi observaţiile ce-i va face teologul şi tot ce va socoti teologul că tre
buie îndreptat în biserica românească, va îndrepta. 

La sfârşit Atanasie admite că dacă după a treia observaţie pe care i-o 
va face archiepiscopul de Strigon, mitropolitul său, nu va îndrepta cele 
ce i se vor cere să fie îndreptate, să fie înl:lturat din Scaun. Dreptul de 
a-l înlătura i-l recunoaşte mitropolitului său şi în cazul când acesta va 
socoti că înlăturarea este reclamată de interesele bisericii l,lllite (21 O). 

Cardinalul Kollonich şi sfetnicii sâi au întrecut orice măsură ; con
diţiunile ce i-au fost impuse vlădicului român fac mai mult impresiunea 
unor aspre sancţiuni aplicate unui deliquent şi sunt fără precedent în istoria 
unirilor religioase. Situaţia lui Atanasie devenise cu atât mai delicată 
pentrucă punctele din jurământ şi reversal au fost cuprinse şi în Diploma 
din 19 Martie, pe care, cum am văzut, împăratul poruncise să fie publi
cată în toate comitatele, districtele şi Scaunele săseşti şi secueşti unde 
locuiau Românii. Toată lumea de acasă, Români şi neromâni, ştiau de 
acum, că şeful real şi adevărat al bisericii româneşti este teologul iezuit, 
care o ţinea cu mult mai strâns în mână decât cum o puteau ţine superin
tendenţii calvini pe baza condiţiunilor impuse de principi la numirea 
episcopilor. Legea româneascd se păstra, e adevărat, neatinst, episcopul 
însă şi sinodul său devenise o simplă păpu5e decorativă. 

Din fericire, situaţia aceasta a durat prea puţin, pentrucă succesorii 
lui Atanasie, aveau ceea ce-i lipsia cu totul dânsului : pregătirea teofogid
şi demnitatea archierească şi astfel înţelegeau să fie stăpâni ai eparchiilor. 
Greşeala lui Kollonich, al cărui mare zel catolic şi devotament pentru 
open• unirii, nu poate fi contestat, s'a plătit scump, ea constituind una din 
cele mai eficace elemente ale propagandei împotriva unirii. 

De odată cu diploma de numire, Leopold I dăduse şi ordinul adresat 
contelui Stefan Apar, vistemicul Ardealului, să-l introducă pe Atanasie 
în Scaunul vlădicesc, iar mai târziu, în 19 Aprilie va da autorităţilor pu
blice din Transilvania un ordin de a asigura episcopului, însoţit de teolog, 
precum şi celor doi ctitori ai bisericii unite, Mihail Puiu şi Stefan Raţiu 
putinţa visitarii bisericilor (211). 

(210) Tenul în Nilles o. cit. I p. 281-86. Textul românesc, publicat de G. Po
povici în Unirea Romdnilor din Transilvania (Lugoj 1901) pp. 152-159, după copia 
dela Academie a lui N. Densu1ianu este aproape ininteligibil. 

(211) Textul amândurora în Nilles o. cit. p. 390-91 şi 307-308. 



La începutul lui Maiu, vUdica a plecat spre casă, însoţit de călugărul 
Carol Neurauter. A sosit în Alba Iulia la 15 Maiu (st. n.), a doua Dumi
nică după Paştile româneşti. La 25 Iunie a avut instalarea cu o extra
ordinară pompă, fiind de faţă protopopii, o mulţime de preoţi şi credin
cioşi mireni apoi înalţi reprezentanţi ai autorităţilor publice. ln rândul 
autorităţilor se găsea, în prima trăsură de gală, care deschidea cortegiul 
şi păr. Ioan din Bobâlna, tatăl vlădicului alături de protopopul Gheorghe 
dela Haţeg, iar în ultima, Atanasie cu contele Stefan Apor. După instalare, 
protopopii şi preoţii s'au adunat în sinod, a ascultat citirea diplomei de 
numire din 19 Martie şi o scrisoare a cardinalului Kollonich apoi au făcut, 
împreună cu vlădica, mărturisirea de credinţă după formula tridentină. 
Cei care nu au fost de faţă au făcut mărturisirea de credinţă în sinodul care 
a fost convocat pentru 8 Noembrie, deunde s'au trimis şi scrisori de mul
ţumire cardinalului, împăratului şi o adresă omagială papei Clemente al 
XI (212). 
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IX. REACŢIUNEA ÎMPOTRIVA UNIRII. 
ION ŢIRCA ŞI GAVRIL NAGYSZEGI 

Marile greutăţi şi marele lupte şi frământări încep abia de aci înainte. 
Căci unirea, care, formal, s'a socotit încheiată definitiv prin actele dela 
Viena şi prin instalarea atât de fastuoasă din Alba Iulia, a avut, dela înce
put atât în ţară cât şi în.Jară de graniţele ei duşmani deosebit de puter
nici şi cu influenţă hotărîtoare. Duşmanii neîmpăcaţi ai ei au fost, înainte 
de toate, aderenţii celor trei biserici protestante şi în primul rând refor
maţii cari deţineau nu numai cele mai importante slujbe în stat, ci stăpâ� 
neau şi cel mai mare număr al satelor româneşti. Fiecare sat era proprie
tatea cuiva şi, în organizarea feudală a societăţii de atunci, proprietarul 
era stăpânul aproape absolut al tuturor rosturilor lui. La interesul de 
natură politică pe care-l aveau de a împedeca unirea Românilor cu cato
licii, dacă nu-i pot determina să se uniască cu dânşii, ( cu reformaţii) şi 
astfel de a menţine echilibrul de forţe moştenit din trecut, se adaugă şi 
interesul material : unirea cu catolicii însemnând, conform diplomelor 
împărăteşti, pierderea câtorva mii de braţe de muncă, braţele preoţilor şi 
ale membrilor familiilor lor (soţie şi copii), pierderea dijmelor şi diferitelor 
onorarii pe care le încasau dela . aceştia, apoi, preoţii fiind scutiţi şi de 
multele contribuţii către stat, sumeie pe care le plăteau dânşii până aci, 
se repartizau asupra restului populaţiei. Jn acest punct, interesele prote
stanţilor se întâlneau cu interesele catolicilor, cărora unirea supuşilor ro
mâni le cauza aceleaşi prejudicii materiale ca şi protestanţilor. Chiar şi 
după mai bine de o jumătate de veac, în 1767, generalul Hadik scria 
împărătesei Maria Teresia că proprietarului catolic îi este neplăcută unirea 
fiindcă crede că iobagul unit este mai protejat de către dregătorii politici 
când e vorba .de prestarea robotelor, decât iobagii neuniţi (213). 

Devenise această unire şi mai urgisită din cauza primejdiei care ame
ninţa cu prăbuşirea sistemul constituţional al ţării, pe care se întemeia 

(213) Der Katholische Grundherr ist wegen seinen grundherrlichen Gefăllen 
in der Beforderung derselben - der Union - darum meistens launlich, weil er 
dcn nicht Unirten Unterthanen weniger Magistratual-Schutz wider die Bedriickung 
zu widerfahren glaubet als den Uniten. A. BuNEA, Episcopii Petru Pavel Aron 
fi Dionisie Novacroici. Blaj 1902 p. 57-58 nota S. 
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exclusivitatea privilegii]or naţiunilor şi confesiunilor recunoscute. Art. 3 
al Diplomei din 19 Martie 1701 o spunea limpede că " oricine, chiar şi 
mirenii şi oamenii neliberi, dacă se vor uni cu biserica sfântă catolică să 
fie imediat încorporaţi status-ului catolic şi astfel sd fie socotiţi între status
uri şi să nu mai fie, ca până acum, numai toleraţi, ci sd fie capabili de toate 
drepturile şi beneficiile legale ca şi ceilalţi fii ai patriei ". Ori, conform 
constituţiei ardelene Românii erau socotiţi toleraţi usque ad beneplacitum 
dominorum şi asta numai propter regni emolumentum, ei neputând fi astfel 
capabili de nici un drept şi de nici o libertate puhlică. Introducerea în 
rândurile Status-urilor a unui popor atât de numeros, mai numeros decât 
toate celelalte naţiuni împreună, însemna răsturnarea întregii vieţi publice, 
politice şi administrative a statului şi, pe încetul, transformarea şi a carac
terului etnic şi confesional al lui. Sentimentul acestei primejdii îl aveau 
permanent naţiunile dominante ale Ardealului şi de aceea când vlădica 
Inochentie Micu a pus problema deschis în faţa dietei, reprezentanţii lor 
au avut izbucp.irile de revoltă nestăpânită, pe care le vom vedea mai târ
ziu. De altfel printr'o atitudine statornică şi hotărîtă, izbutiseră să scoată 
din vigoare apoi să facă să fie cu totul uitată primejdioasa diplomă. 

Duşmani ireductibili ai unirii au fost apoi Românii din cele două 
Principate şi, în primul rând, cei din Ţara românească. Vlădica român 
din Bălgradul Ardealului era în dependenţă canonică de mitropolitul Ţhii 
româneşti, biserica de aci care-i slujea de catedrală fusese ridicată de Mihai 
Viteazul iar urmaşii lui, între cari hrisovul din 25 Maiu 1698 al lui Con
stantin Brâncoveanu aminteşte pe Mateiu Basarab, pe Constantin Şerban 
şi pe Antonie Vodă (din Popeşti), şi-au adus mereu aminte cu ajutoare 
şi daruri de Scaunul vlădicesc al acestei ţări. Mitropolit al Ţării Româ
neşti era în vremea aceea bătrânul Teodosie, ardelean de origine şi dânsul, 
apoi acolo petrecea de multă vreme fanaticul apărător al ortodoxiei,_ Dosof
teiu, patriarhul Ierusalimului, care asistase şi la sfinţirea în 1698 a lui Ata
nasie, dându-i cu· acel prilej instrucţiunile cunoscute. Domn al Ţării era 
bogatul şi mândrul Constantin Brâncoveanu, stăpânitor de sate şi moşii 
în ţinutul Făgăraşului, proaspăt proprietar de case în Braşov -în cercurile 
conducătoare vieneze se vorbea chiar că ar fi urmărit anexarea la princi
patul său a Ţării Făgăraşului şi a Ţării Bârsei -şi care în 1698 făcuse 
episcopiei ardelene ce "se învălueşte ca o corabie în mijlocul valurilor 
mării, fiind între multe feluri de eretici necredincioşi şi se năpăstueşte dela 
dânşii în multe chipuri", cum spune hrisovul, o rentă perpetuă de "bani 
6.000 ", pe cari trimisul ei îi va ridica la 1 Septembrie al fiecărui an (214). 

Patriarhul Cyril Lukaris al Constantinopolului atrase în Septembrie 

(214) CIPARIU, Archiv pentru filologie fi istorie, p. 553-54. 



IST 

1629 atenţiunea lui Gavrilă Bethlen, care se ocupa cu plan'Qri de convertire 
a Românilor ardeleni la calvinism, că pentru a putea realiza această operă 
va· trebui să rupă legăturile de sânge şi sentimente, care leagă atât de 
strâns pe Românii din Transilvania cu cei din Moldova şi Ţara româ
nească, căci principii acestor ţări nu vor îngădui niciodată convertirea 
ardeleenilor şi, dacă nu vor interveni cu armele, vor interveni, sigur, pe 
di ascunse ca să apere pe conaţionalii lor (215). Profeţia din 1629 a lui 
Cyril Lukaris s'a împlinit întocmai după săptezeci de ani, în împrejurări 
cu totul schimbate. Duşmănia faţă de unire a căpeteniilor bisericeşti şi 
lumeşti din vecina Ţară românească era cu atât mai primejdioasă, cu cât 
aci nu puteau interveni nici autorităţile vieneze nici cele provinciale ale 
Ardealului. 

1n comitatul vecin al Maramureşului, care deşi avea alte tradiţii de 
desvoltare istorică şi de organizaţie socială, se ţinea totuşi de Transilvania, 
păstoria dela 1690 înainte, bucurându-se, în chiar anii când se înfiripa 
între Ruteni şi între Români opera unirii� de sprijinul cancelarului calvin 
Nicolae Bethlen, care era şi comite (prefect) aJ comitatului, vlădica Josif 
Stoica. Nici intervenţiile stăruitoare ale lui De Camellis şi ale puternicu.lui 
cardinal Kollonich nu l-au putut mişca din Scaunul său, pe care-l deţinea 
în urma numirii primite dela ultimul principe calvin, Mihail Apofi I. 
Astfel acest îndepărtat colţ de ţară devenise in curând un loc de adăpost 
şi de întărire pentru mulţi din aceia cari, din eparchia Muncaciului şi din 
eparchia Bălgradului, refuzau din orice motive sâ accepte noua orientare 
a bisericii lor. 

Duşmănia protestanţilor şi tendinţa isvorîtă din ea, de a împiedeca 
adesiunea la unire a preoţimei româneşti ori rilmânerea în ea. a celor cari 
aderaseră, nu se manifesta în acţiuni directe ci, pe de o parte în perse
cutarea sângeroasă a lor, în refuzul de a ţine seamă de scutinţele lor dela 
diferitele m1. nci şi dăjdii iobăgeşti, şi pe de altă parte, în agitarea preo
ţilor contra .vlădicului şi a credincioşilor contra preoţilor cari au trecut la 
" legea papist/J.ţeasc4 ". Era, aceasta, o enervantă luptă cotidiană, ce se da 
în fiecare sat, al cărui stăpân aparţinea uneia din cele trei confesiuni pro
testante ( calvină, luterană şi unitariană), care nu putea fi urmărită de 
aproape şi împotriva căreia posibilităţile de apărare erau minime. Incă 
în 26 Octombrie 1700 Atanasie se plângea cardinalului Kollonich că de
când Românii s'au declarat uniţi, preoţii sunt alungaţi din parochii, bătuţi, 

(215) Scrisoarea patriarhului în Tărok-Magya,kori tiirtenelmi emUkek II, p. 137-
140; în traducere românească în I. LUPAS, Documente istorice transilvane I, Cluj, 
1940 p. 177-79 sau IBIDEM, Lecturi din isvoarele istoriei române, Cluj 1928 p. 161-
164. 
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aruncaţi în închisori şi li se iau vitele şi sunt dărâmate bisericile şi clo
potniţele (216). 

Sigur, la îndemnul calvinilor s'au ridicat împotriva unirii şi cei zece 
preoţi din comitatul Hunedoarei, cari s'au declarat uniţi cu ei, deşi slujeau 
liturghia ca şi înainte, ţineau posturile şi sărbătorile şi cinsteau sfinţii ca 
şi biserica grecească. Agitaţia acestora şi declaraţia lor că sunt uniţi cu 
biserica reformată l-a determinat pe Atanasie şi soborul său să ceară car
dinalului şi împăratului să definească sensul unirii cu una din confesiunile 
recunoscute, de care vorbea cunoscuta resoluţiune împărătească şi atâtea 
din diplomele date de Leopold I, definire care s'a şi dat, cum am văzut, 
în art. 11 al diplomei din 19 Martie 1701. 

Cu mult mai multă agitaţie şi mai multe tulburări a produs, cu ac
ţiunea sa, Ion Ţirca din Gâmbuţ. Privitor la persoana şi activitatea lui în 
aceşti ani, informaţiunile sunt foarte contradictorii. Cancelarul Nicolae 
Bethlen, care l-a cunoscut personal, spune în Autobiografia sa că era om 
" învăţat în limba ungurească şi latmească " şi că ar fi. fost contracandi
datul lui Atanasie la alegerea de vlădică din 1697, plătind pentru a obţine 
Scaunul 50 de galbeni guvernatorului Banfi (217). Despre lupta lui pentru 
vlădicie vorbeşte şi Atanasie Anghel în scrisoarea trimisă la 20 Octombrie 
1700 cardinalului Kollonich, spunând că cu adesiunile şi iscăliturile false 
ale unor protopopi români, ar fi trecut în Ţara românească solicitând 
sfinţirea de către mitropolitul Teodosie. Din cauza acestor falsuri spune 
Atanasie, a fost citat să dea seamă în faţa sinodului. Refuzând să se 
prezinte, sinodul a hotărît în unanimitate să fie prins (e vorba sigur, de 
sinodul cel nou din 7 Octombrie). Vlădica l-a prins cu ajutorul slugilor 
sale şi l-a dus în Alba Iulia, de unde nefiind bine păzit, a fugit la început 
în colegiul reformat din localitate, apoi în colegiul din Aiud (218). Nicolae 
Bethlen povesteşte că prinderea lui Ţirca ar fi avut loc în 1702 - ceea 
ce este evident greşit - dl a fost ţinut în lanţuri şi că chiar dânsul -
Bethlen -1-a trimis pe ascuns în Aiud, unde a fost " ţinut pe neştiute •• 
două săptămâni, trimiţându-l apoi într'o parochie româno-calvină din co
mitatul Hunedoarei (219). 

(216) Longum foret enarrare adversitates ac molestias quibus ecclesia nostra 
impetita est ah eo tempore quo sanctae romano-catholicae ecclesiae nos unitos 
declaravimus. Alii sacerdotum ex parochia pulsi, alii verberibus affecti, alii incar
cerati, aliis pecora adempta et, quod longe maximum, templa et campanilia disjecta 
et funditus eversa, quod nunquam ante unionem facturo. Querelas plurimis vici
bus inclyto Gubemio deposuimus, sed nullum adhibitum remedium. N1LLES, op. 
cit. I, p. 220. 

(217) La Ş1NCAI, Cronica a. 1703. 
(218) NILLES, op. cit. I, p. 220-221. 
(219) LA SINCAI, loc. cit. 



Cu totul altfel expun lucrurile cei trei mari protectori ai calvinismului, 
guvernatorul Gheorghe Banfi., cancelarul Nicolae Bethlen însuş şi cancelarul 
Stefan Nalaczi, în plângerea trimisă la 8 Iulie 1700 generalului Rabutin. 
Aceştia scriu că Ţirca a fost preot în Batiz Uud. Hunedoara) că înainte 
cu câteva zile s'a prezentat în faţa sinodului calvinesc şi s'a declarat unit 
cu calvinii cerând protecţiunea lor. Auzind aceasta Atanasie l-a arestat, 
l-a pus în lanţuri (pedes in f erreos conipedes et collum in catenam ferream 
compingi curavit). Cei trei cer eliberarea lui, precum şi apărarea preoţilor 
din comitatul Hunedoarei, cari asemenea se declaraseră uniţi cu calvinis
mul (220). Inainte cu două zile, deci în 6 Iulie, guvernul ardelean, pri
mind plângerea superintendt:ntului Stefan Veszpremi privitor la arestarea 
lui Ţirca, a scris şi lui Atanasie, cerându-i informaţiuni amănunţite, fiindcă 
arestarea lui este " injurioasă pentru biserica reformată " (221 ). Orientarea 
sigură, în faţa acestor informaţiuni date toate de contemporani, este 
imposibilă. Cert este numai, că I. Ţirca s'a unit cu calvinii, că s'a ridicat 
contra unirii, că a ajuns pastor într'o parochie româno-calvină şi de aci 
i s'a pierdut urma, ca să revină peste câţiva ani producând noi turburări, 
de data aceasta cu mult mai mari, cum vom vedea mai târziu (222). 

Cu mult mai primejdioase decât aceste mişcări, cari au putut fi înă
buşite repede şi fără urmări momentane deosebite, au fost acelea pornite 
din biserica românească însăşi. Inceputul l-au făcut chiar locuitorii din 
oraşul de reşedinţă al lui Atanasie, Alba Iulia. Un număr de credincioşi 
-dintre ei n'au lipsit Grecii şi Sârbii care se aflau aci-, n'au vrut să 
recunoască unirea, nici pe vlădica unit ca şef al lor spiritual şi au refuzat 
serviciile preoţilor uniţi. Asta s'a întâmplat îndată după întoarcerea lui 
Atanasie dela Viena şi instalarea pompoasă a lui. Vor fi contribuit, sigur, 
la rezistenţa lor şi îndemnurile lui Pater Ianos, proprietar de moşii în 
Muntenia şi de mari turme de oi, socru al faimosului agent Dindar, care 
-Dindar -făcea servicii de spionaj şi Curţii vieneze şi lui Constantin 
Brâncoveanu. Pater lanos petrecea atunci în Alba Iulia şi Atanasie, ple
când la începutul anului 1701 la Curte, îl lăsase "ca să-i grijească din ce 
i-ar fi cu putinţă în urma Sfinţiei Sale", adică un fel de administrator 
al lucrurilor sale. Acesta, aflând de condiţiunile ce i se puneau vl:ldicului 
în capitala imperiului şi de angajamentele pe care era gata s� le asume, 
i-a scris la 13 Martie 1701 o foarte interesantă scrisoare, atrăgându-i aten-

(220) NILLES, op. cit. I, p. 222-23. 
. (221) Textul în I. HINTZ, Geschichte des Bisthums der viechisch nicht-unirten 

Glauhen.sgeno.s.sen in Siehenhargen, Sibiu 1850 p. 98. Traducerea românească în Ion 
PUSCARIU, Ioan Circa de Gambut::. Bucureşti 1901 p. 4. 

--

(222) Cfr. şi studiul meu, Din istoria bi.sericea.sc4 a MaramurefUlui în Cultura 
creftind din Blaj a. III. (1913) p. 265-66. 
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ţiunea asupra primejdiei sufleteşti la care se expune, abătându-se dela cre
dinţa Bisericii Răsăritului. " lată ce înţelesesem, scrie Pater Janos, cumcă 
ar cere să te i�căleşti în nişte lucruri care în instrucţiile ce ţi s'a dat a ţine 
Răsăritul nu le-a avut (aluni la Instrucţiunile pe care i le-a dat, cu prilejul 
sfinţirii la Bucureşti, patriarhul Dosofteiu). De care lucru foarte pe scurt 
însemnăm Sfinţiei Tale : dacă iubeşti sufletul sau cinstea, au de socoteşti 
cuvintele Evangheliei (şi de ţi-i voia să te avem după porunca Evangheliei) 
care zice : oricât veţi lega pre pământ, legate vor fi şi în ceruri iproci ; 
de socoteşti c:l acei sfinţi Părinţi ce au legat lucrurile şi articole credinţii 
r:lu : strică ; iară, de socoteşti că şi aceia au avut darul Duhului Sfânt, 
precum te ţii că ai Sfinţia Ta, toţi îţi zicem : să nu te amesteci ... Stim 
că !nălţatul Jmpărat sau Măria Sa Cardinalul silă nimănui nu face. Ci 
trebuie când nime nu face silă, nici Sfinţia Ta să nu sileşti ca pentru 
care să te faci pildă. Adu-ţi aminte, de ai citit Sinaxarul Sfintilor, câte 
bogăţii, câtă cinste li se făgăduia şi sta până în vărsare de sânge. Adu-ţi 
aminte că ai făgăduit în mijlocul mitropoliei Bucureştilor şi socoteşte însuţi 
ce-ţi va veni dela 4 patriarhi şi dela toate ce-, reschirate de legea grece
ască în lume, că dela toate îţi va veni blestem şi ·afurisanie şi să nu soco
teşti că vei trăi ani mulţi de vei îndrăsni a rumpe vreo pecete a legăturii. 
Adu-ţi aminte că cu greu este a cădea în mâna viului Dumnezeu. Nu te 
întări ca să iai slavă lumească ... De pofteşti cinste, stai înarmat şi vei 
vedea că o vei dobândi dela Dumnezeu. Cinstea omenească este scurtă 
şi cu grijă şi mai ales că Sfinţiei Tale va s4 fie cu ponos de toată lumea 
Păcatelor străine nu fi părtaş ". Ţn continuare, după ce spunea că unirea 
o doresc numai preoţii pentru a-şi asigura avantagii, Pater Ianos continuă : 
"Şi apoi socoteşte că mai mulţi îs mirenii decât popii. Noi pentru neme
şugul popilor n'om primi mai mult de ce avem dat, cum au trăit până 
acum, trăiască " ..• Scrisoarea încheie cu declaraţia că dacă împăratul va 
cere " să-i slujim cu trupurile, lut ne vom face sub tălpile şi sub biruinţa 
lnălţiei Sale. lară legea, au rea avem, au bună, nimica nu vom mişca, 
nici avem primi mai mult, până nu va fi cu voia şi a tuturor mirenilor 
nu numai a popilor. Iar, de primeşte Sfinţia Ta şi popii, numai voi să 
fiţi, iar noi nu vom fi ". 

Atitudinea aceasta a lui Pater Janos, pe care voevozii Şerban Canta
cuzino şi Constantin Brâncoveanu îl numeau în hrisoavele lor "priiatinul 

nostru " şi a cărui activitate antiunionistă nu se va fi mărginit la trimiterea 
acestei scrisori, a avut fără îndoială o influenţă hotărîtoare asupra credin
cioşilor din localitate (221). De altfel Atanasie însuş spunea: el între auto-

(223) Asupra lui Pater lanoa, vezi studiul lui Al. LAPBDATU, Un agent al lui 
BrdncOtJeanu lmpotTiva unirii : Pater Jano, în Prinos lui D. A. Stt1T11a, Bucureşti 
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rii " tumultului " făcea parte şi Andrei Ban, o rudă a lui Din dar, deci 
înrudit şi cu Pater Ianos. 

Din protestul adresat de aceşti credincioşi guvernului ardelean la 25 
Septembrie şi din scrisoarea dela 11 Septembrie 1701 (după Silviu Dra
gomir data scisorii ar fi 8 Noembrie), apoi din informaţiile, pe care le dă 
cancelarul Nicolae Bethlen în Autobiografia sa, lucrurile par a se fi desfă
şurat astfel. Jn Alba Iulia se aflau atunci două biserici româneşti : una 
mare şi una mică. Pe cea mai mică, cercetată de cei cari refuzaseră sii 
primească unirea, vlădica a închis-o. Dânsul spune d aceştia erau Greci 
şi Sârbi "advenae et vagabundi ". Recunoaşte însă d între ei erau şi 
Români, la a căror insistenţă a redeschis biserica până la viitorul sinod, 
care urma să hotărască definitiv. Credincioşii au refuzat însil sil accepte 
să le facil slujbele preoţi uniţi şi să îngăduie să fie pomenit episcopul 
unit la liturghie. Ei cereau preoţi trimişi de mitropolitul din Ţara româ
nească, singurul de care erau dispuşi sil asculte. Atanasie n'a cedat. Ast
fel au murit oameni neimpărtilşiţi şi morţii au fos îngropaţi fără 
preot (224). 

Lucrurile s'au complicat într'o formă cu totul neaşteptată, din cauza 
amestecului lui Gavrilil Nagyszegi, un mic nobil român şi o figură care 
cuprinde multe însuşiri de îndrăzneaţă aventură. Atanasie în scrisoarea 
citată către generalul Rabutin spune că Nagyszegi a fQSt câţiva ani în 
serviciul lui Teofil, antecesorul său, de care a fost gonit din cauza unui 
furt. Mai târziu, în urma unor intervenţii, l-a primit în slujbă sa şi Ata
nasie. Furând din nou, după doi ani, l-a înlăturat şi a stat câteva săptă
mâni în temniţă în Sibiu. Acum trece la catolicism, nădăjduind vre-o 
nouă slujbă. Neputând-o obţine, s'.a întors la ortodoxie. Nicolae Bethlen 
spune numai că era " nobil sărac, altminterea om învăţat şi din papistaş 
se făcuse român " (225). Pe acesta şi l-au ale� credincioşii nemulţumiţi 
din Alba Iulia Să le prezinte şi apere interesele. Nagyzegi prezintă într'ade
vilr la 25 Martie guvernului un protest împotriva închiderii de către Ata
nasie a bisericii celei mici din oraş. Protest pe care îl isciileşte însă ca 
înputernicit al tuturor credinciofilor de ritul grecesc din Transilvania # Pd.r
ţile Ungureşti. Protestul a fost înregistrat din neglijenţă, unii bănuiesc că 
din rea credinţă, de protonotarul Ioan Sarosi, eliberându-i-se o copie în 
numele majestăţii sale împăratului Leopold I. Protestul nu se mărginea 

1903, pp. 303-310, reprodus şi în volumul Un m4nunchiu tk cercettlri istorice, Bu
cureşti 191 S, pp. 16-22. 

(224) Scrisoarea lui Atanasie în NILLBS, op. cit. I, p. 339-40 ; protestul credin
cioşilor în S. DRAGOMIR, Istoria tkn-obirii religioase a Rom4nilor artkuni I, Anexe 
p. 3-4. Autobiografia lui Bethlen la SINCAI, Cronica la a. 1701. 

(225) LA SINcAI, Cronica, la a. 1701. 
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numai la cazul bisericii din Alba Iulia, ci în el se declara în numele tutu
ror, pe care Nagyszegi afirma fals că-i reprezintă, că nu renunţă "per 
totam ditionem Transilvanicam" la bisericile lor, că vor face pretutindeni 
slujbele ca şi în trecut şi că vor rămâne statornici în vechea lor credinţă. 
Protestul a fost multiplicat într'o mulţime de copii, prevăzut cu o ştam
plilă, falsă şi ea, comandată atunci şi împrăştiat în diferite părţi ale ţării, 
credincioşii fiind invitaţi să se prezinte în număr cât mai mare la o întru
nire, în care, probabil, autorul avea de gând să organizeze rezistenţa con
tra unirii (226). 

Din cauza abuzului cu procura şi cu sigilul şi din cauza răspândirii 
în ţară a copiei protestului şi a învitării credincioşilor la marea adunare, 
Nagyszegi a fost arestat de către generalul Rabutin şi aruncat în temniţa 
din Sibiu (227). Au fost arestaţi şi câţiva bătrâni fruntaşi dintre credin
cioşii din Alba Iulia precum şi protonotarul Sarosi care a înregistrat un 
act întocmit cu nerespectarea procurei, care fusese dată numai de credin
cioşii din Alba Iulia iar nu de toţi credincioşii de ritul grecesc din Tran
silvania şi Părţile ungureşti. Cazul Nagyszegi şi al lui Sarosi, pe care nu-l 
putem urmări aci, a preocupat mult timp cercurile oficiale ardelene şi cer
curile vieneze, şi el a avut unele repercursiuni şi în Ţara Românească. 
Colonelul Wallenstein scria la 7 Februarie 1702 din Braşov generalului 
Gokelsberg, că boerii munteni par foarte nemulţumiţi şi văd în arestarea 
lui Sarosi şi al altor Români, - numele lui Nagyszegi le era deci cu totul 
necunoscut - o persecuţie religioasll. De aceste nemulţumiri vorbeşte 
peste câteva zile şi Rabutin, în raportul trimis la· 12 Februarie l 702 Con
siliului de răsboi din Viena (228). 

(226) Vezi raportul din 1702 al Cancelariei aulice ardelene în S. DRAGOMIR, 
op. cit. anexe p. 13-14. 

(227) lmprăjtierea în ţară a protestului contra unirii şi invitarea credincioşilor 
la o mare întrunire, a produs emoţii chiar şi în cercurie înalte militare ale mo
narhiei, care se temeau de o răscoală generală. Asta rezultă dintr'un raport din 
1702 al Consiliului de răsboiu către Cancelaria Aulică : Ex quo nisi vigilantia dicti 
domini generalis (Rabutin) malum in herba, ut dicitur, suffocasset, magna animo
rum in diversas religionis partes separatorum agitatio et populi valahici oh crassam 
eiusdem ignorantiam facile seductibilis atque de coactionis sui ad unionem cum 
catholica religione constanter persuasi tumultuatio exoriri potuisset ". Toth A.N
DRAS, A.:: erdelyi Tomon kerdes a 18 szozadban. Budapest 1938 p. 21, n. 65. 

(228) C. GmREscu - N. DoaREscu, Documente fi regeste privitoare la Constantin 
Brdncoveanu, Bucureşti, 1907, p. 121 şi 123. 



X. REACŢIUNEA BISERICII DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ 
ŞI A PATiţIARHULUI DOSOFTEIU AL IERUSALIMULUI 

· O importanţă cu totul deosebită a avut, prin amploarea şi urmările 
ei, reacţiunea faţă de unire a bisericii din Ţara românească şi a voievo
dului acestei ţări, Constantin Brâncoveanu. Cercurile conducătoare, bise
riceşti şi politice de aci urmăreau cu atenţiune şi erau, sigur, informate 
de tot ce se petrecea în vieaţa bisericească a Românilor ardeleni. Astfel 
nu le-au rămas necunoscute nici atitudinea faţă de catolicism şi acţiunile 
lui Atanasie Anghel. Chiar în anii aceia, Constantin Brâncoveanu, dovedise 
o grije deosebită pentru vlădicia Bălgradului, făcând în 1698 pe seama ei 
fundaţia de 6.000 bani pe an, iar în 1700, cu nădejdea că-l va putea opri 
pe Atanasie dela desăvârşirea acţiunii începute, dăruieşte vlădiciei moşia 
Merişani din Argeş (229). Pentru a pune la disposiţie preoţilor ardeleni 
un mijloc de apărare împotriva propagandei catolice, voevodul tipăreşte 
în 1699 în tipografia Snagovului traducerea românească a cărţii lui Maxim 
Peloponesianul împotriva catolicismului. Lucrarea a apărut sub titlul : 
Carte sau lumini ·cu drepte dovediri din dogmele bisericii Răsăritului asupra 
desghinării Papistaşilor. Atacul împotriva bisericii catolice îl începe prefaţa 
însăş a cărţii, care acuză pe latini că " şi ale Scripturii, şi ale Părinţilor 
şi încă şi ale sfintelor soboare învăţături le strămută şi le izvretesc, uneori 
tâlcuindu-le râu, alteori rupându-le şi împiedicându-le din orânduiala lor". 
Cuprinsul cărţii se ocupă de cele patru deosebiri fundamentale dintre bise
rica apuseană şi cea răsăriteană : primatul papei, căreia îi sunt dedicate 
164 de pagini din 210, purcederea s. Spirit, azima ca materie a Impăr-
tăşaniei şi Purgatoriul (230). 

ln primăvara aceluiaş an s'a produs şi o altă intervenţie, directă şi 
violentă, în chestiunea unirii : mitropolitul Teodosie a trimis braşovenilor 
"o carte cu mare şi înfrico�ată afurisanie " oprind dela preoţie pe cei trei 
preoţi ai lor, protopopul Siiu, popa Vasile şi popa Florea (231). Motivul 
acestei straşnice măsuri a mitropolitului Ţării româneşti este greu de lămu
rit: protopopul Braşovului n'a luat parte la sinodul de unire din Octombrie 
1698 iar vlădica Atanasie a fost primit, cu prilejul vizitei pe care a făcut-o 
aci în jumătatea a doua a Junei Martie 1699, cu atâta duşmănie încât 

(229) De altfel şi prefaţa Chiriacodromionului tipărit la 1699 în Alba Iulia cu 
cheltuiala lui Atanasie şi a lui Ştefan Raţiu, îl numeşte pe Constantin Brâncoveanu, 
patronus adetJdrat al mitropoliei Bdlgradului. Bianu-Hodoş, Bibliografia românească 
veche, I, p. 375. 

(230) BtANu-Honos, Bibliografia românească TJeche, I, 370-372. O analiză, cam 
bombastică, a ei în studiul lui I. Mateiu, O carte din 1699 contra desbinăTii reli
gÎoaJe în ReTJista teologicd din Sibiu, 1938, pp. 298-302. 

(231) Sterie STINCHB, lstDTia bisericii Scheilor BrafOfJ lui, p. 22. 
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Analele iezuiţilor din localitate spun că din cauza acestei duşmănii, fiindu-i 
şi vieaţa în primejdie, vlădica n'a mai îndrăznit niciodată să viziteze ora
şul (232). Cu mare greutate mitropolitul a ridicat afurisenia preoţilor 
îngăduindu-le să slujească dar numai la Paşti, urmând ca îndată după 
sărbători " să meargă de faţă înaintea părintelui vlădică Teodosie şi a 
Măriei Sale Vodă să-şi dea seamă". Şi într'adevăr; îndată după Paşti; 
toţi trei preoţii însoţiţi de câţiva " gocimani " ( ctitori) au mers la Bucu
reşti unde au fost primiţi de mitropolitul, care " văzând dreptatea lor " 
le-a dat multe învăţături sufleteşti, de stolnicul Constantin Cantacuzino şi 
de spătarul Mihai Cantacuzino " arătând şi către dumnealor tot adevărul 
şi toate întâmplările " iar în 30 Aprilie de Măria Sa Vodă ", dela care 
au aflat că informaţiile despre nestatornicia lor în ortodoxie care a provo
cat intervenţia atât de dramatică a lui Teodosie le avea din nişte scrisori 
" ce au fost trimis ăi străini " fără ştirea orăşenilor. Lămurindu-se lucru
rile deplin delegaţia s'a întors acasă încărcată de blagoslovenii şi de sfa
turi (233). 

Legăturile cu Scaunul vlădicesc al Bălgradu-lui au fost menţinute şi 
după această călătorie de lămurire la Bucureşti, căci la sinodul convocat 
de Atanasie în Maiu 1700, braşovenii şi-au trimis delegaţii lor, "din 
preoţii noştri şi cu gocimanii noştri şi cu alţi bărbaţi". După întoarcerea 
acestora acasă şi după ce au aflat că Episcopul continuă a se socoti unit 
cu biserica apuseană, braşovenii îi trimit, în Iunie, declaraţia semnată de 
gocimani şi de o mulţime de credincioşi, în care îi fac cunoscut că dânşii 
nu primesc această unire. .. Iar pentru oare care cuvinte ce se aud prin 
oameni pentru părintele vlădica -spune declaraţia -cum că s'au plecat 
spre partea bisericii apusului şi au lăsat a Răsăritului, să fie Sfinţia sa 
sănătos, slobod este tot omul a se face ce va vrea, iar noi numai aceasta 
ce am avut aceea vom ţine, de Biserica răsăritului noi nu ne vom despărţi, 
precum şi înainte nemeşilor ţării credinţa ne-au dat, că noi altă lege nu 
vom lua, nici vom primi măcar ce ar fi, iară noi de-am afla pre vreun 
preot de ai noştri umblând într'acele lucruri a legii me&tecând, unul ca 
acel preot noi nu-l vom primi, nici îl vom ţine d ne fie preot ci va fi 
lipsit de oraşul nostru şi de biserica noastră " (234 ). 

La marele sinod de unire din 5 Septembrie 1700 ia parte şi semnează 
cum am văzut şi protopopitul Vasile din Braşov, care avea sub ascultarea 
lui 25 de preoţi. Probabil din cauza aceasta, braşovenii, nefiind Vasile 
încă întărit în situaţia sa, -antecesorul Siiu murise în 1699 -vroiau 811-şi 

(232) Quellen :t:ur Geschichte da Stadt Kromtadt, VI, p. 327. 
(233) St. STINGHE, op. cit., p. 23-24. 
(234) St. STJNGHE, Documente priflitoare la trecutul Românilor din Şchei I. 

Braşov 1901, p. 5-8. 
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aducă un protopop de peste munţi. Atanasie aftând, Je trimite scrisoarea 
foarte tare din 10 Noembrie : " Noi în nici într'un chip nu îng:1duim a 
pune om străin, scrie vlădica, ci dintre preoţii cari slujesc acelei s. biserici, 
pre care vom socoti noi şi-l vom pune noi şi precum au fost obiceiul 

· dintâiu. Mai vârtos, continuă furioasa scrisoare, pomenim acelora, cari au 
umblat pe la domnii de afară şi pohtesc ca să aducă om străin a fi pro
topop de acolo, unii ca aceia voiu să mă recunoască, cumcă noi suntem 
vlădică şi noi poruncim într'acele lucruri, de vreme ce fund noi vlădică 
aci şi pre noi nu ne-au căutat să ne fie făcut ştire de acest lucru, ci au 
umblat prin ascuns pre noi nebăgându-ne în seamă aşa-mi pare că noi 
poruncim ... pentru care lucru toţi cari s'au amestecat în lucrul acesta şi 
sunt neascultători şi îndărătnici poruncii noastre cu amar voi să le plătesc 
şi alt protopop acolo nu va încăpea, numai pe care vom pune noi ... ". 
Scrisoarea încheie cu straşnica ameninţare: "până acum am fost fiul păcii, 
cari dacă mă veţi mânia voiu să fiu ca un leu trădat de fii săi " (235). 
Conflictul s'a aplanat repede. După ce părintele Vasile a dat garanţii 
suficiente bra�ovenilor şi conducerii luterane. săseşti a oraşului că va ră
mâne în vechea credinţă, l-au ales " a fi destoinic şi ispravnic mai mare 
între preoţi " şi au cerut lui Atanasie confirmarea lui. Confirmarea a 
urmat în 10 Decembrie 1700. Jn ea acesta spune că a făcut " după 
pohta şi voia judeţului (magistratului orăşenesc) a preoţilor şi a dumnea-
voastră "(236). 

Desfacerea complectă şi definitivă a braşovenilor de vlădica unit s'a 
produs numai după ce aceia aflaseră de lucrurile petrecute la Viena. In
tâi& informaţie o primiseră dela Andriaş Banale, care la 7 Maiu· 1701 le 
scria " cinstiţilor preoţilor, gocimanilor şi negustorilor cari vă aftaţi în 
Scheiu de "lucrul cel mare care au făcut vlădica spre pierderea legii cre
ştineşti". Atanasie, informează Banoli, "s'au popit papistăşeşte şi s'au 
vlădicit, apoi l-au pus şi au natematicit (anatemizat) biserica Răsăritului 
şi câţi cred într'ânsa ". Autorul face apel la concetăţenii săi "să fie 
împreună cu toţii să nu lăsăm să piară legea creştinească din astă ţară "(237) 

Intre timp vlădica întors la reşedinţă a invitat pe protopopi, pe preoţi 
şi din fiecare sat câte 2-3 fruntaşi mireni la marele sinod de instalare 
Braşovenii au cerut îndată statul lui Constantin Brâncoveanu şi al emului 
lor de încredere pe lângă dânsul, David Corbea, comunicându-le şi infor
maţiile primite dela Andriaş Banali Răspunsul lui Brâncoveanu nu-l 
cunoaştem, cunoaştem însă răspunsul lui David Corbea (238). Acesta le 

(235) Ibidem, p. 8-9. 
(236) Ibidem, p. 10-11. 
(237) St. STINGHE, Documente, I, pp. 11-13. 
(238) De altfel David Corbea fusese personal în Braşov la sfârşitul lui Martie, 
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scrie -scrisoarea n'are decât data "leat 1701" împărtăşindu-le un amă
nunţit plan de acţiune, care a şi fost respectat cu sfinţenie. Preoţii din 
Ţara Bârsei să meargă la sinod ducând cu dânşii şi mireni, vreo 50 de 
inşi, oameni îndrăzneţi cari să răspundă " cu îndrăsnire în săbor " şi să 
grăiască "pentru d�eptate ". Preotul care va rămâne acasă, în Braşov, 
" să înceapă sărindari cu acaftisturi şi cu paradise ... pentru învingerea 
vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi ". ln sobor, cei cari merg, vor declara că 
vor să trăiască "în sânul maicii noastre celei pravoslavnice până la sf âr
şit ", pentrucă împăratul nu face silă nimănui şi nici vlădica nu va avea 
putere să le facă ceva, ci numai " atunci va avea putere a vă omorî şi a 
vă duce în · iad cu sine, când îi veţi asculta poveştile şi vă veţi supune 
după voia lui ". Tot odată Cor bea le trimite şi trei memorii : unul care 
va fi dat vlădicului să-l citească în sobor, al doilea pe care delegaţii vor 
spune că l-au primit din adunarea credincioşilor şi pe care îl vor prezenta 
dânşii soborului şi al treilea, redactat în latineşte şi româneşte, cuprinde 
declaraţia, care urmează a fi prezentată guvernului, :;,i în care braşovenii 
îşi mărturisesc hotărîrea de a rămâne în vechea lor credinţă (239). 

Lucrurile s'au desfăşurat exact după indicaţiile lui Corbea : braşovemi 
au mers la Alba Iulia la sinod şi împreună cu delegaţii Ţării Bârsei şi ai 
Ţării Făgăraşului au declarat că nu primec;c unirea, dar au fost " împinşi 
de spate " şi scoşi din mânăstire (240). Câţiva s'au aşezat la uşa mânăstirii 
protestând de acolo împotriva aşezării în biserica ridicată de domnii Ţării 
româneşti, a unui vUdidi unit cu catolicismul (241). A doua zi după insta
larea lui Atanasie (27 Iunie), delegaţii Braşovului, ai Ţării Bârsei şi ai 
Ţării Făgăraşului, au depus, conform instrucţiunilor primite dela Corbea, 
în mâinile cunoscutului protonotar Sarosi, cerând înregistrarea ei şi elibe
rarea unei copii oficiale, textul Declaraţiei, aşa cum îl redactase sfătuitorul 
bucureştean. Declaraţia sau protestul, cum i se spunea în stilul vremii, 
este semnată de preoţii Vasile (protopopul), Cârstea şi Florea din Braşov, 
Stan din Făgăraş, Petru şi Aldulea din Zărneşti, Ion din Tohan, Staicu 

ca trimis al lui C. Brâncoveanu pentru a se interesa de casele cumpărate de către 
voevod aci, dela "feciorul jupânului Franţescul·". HUR.MUZACHI-IORGA, Docu

mente, XV, 2, p. 1482. 
(239) Textul scrisorii, Ibidem, pp. 17-21. 
(240) St. STINGHE, Istoria Bisericii Scheilor, p. 27. Cfr. şi N. loRGA, Insemndri 

de cronică ale clericilor din Scheii Brafovului în Buletinul comisiunii istorice a Ro
mâniei, XII (1933), pp. 74-76. 

(241) Verum longe atrocius - scrie relaţia contemporană - ad ipsas ecclesiae 
fores Graeci duo schismatici cum popa ... julatu et insanis clamoribus viciniam 
omnem implebant vociferantes: ferre se et videre non posse, ut eo ipso in templo, 
quod principum Valachiae, ah ,Romanae ecclesia quam longissime aversorum, im
pensis a fundamento surrexerat, num Valachorum episcopus ecclesiae romanae 
sacramento devinctus inauguraretur in praesulem. NILLES, op. cit., I, p. 322. 
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<lin Râşnov şi patru mireni greci (trei din Braşov şi unul din Făgăraş) 
alături de doi gocimani J:>raşoveni. 

Declaraţia spune, în numele tuturor, " oameni şi popi, cari ţin de 
legea grecească, cari �ed lângă Braşov sau lângă Făgăraş sau cei ce ţin 
de compania Grecilor" că nu primesc "punctumurile care lor de v.lădica 
Atanasie li s'au pus înainte", nu se unesc nici într'un chip cu catolicii 
eum a făcut vlădica, nici odată nu se vor numi uniţi, ci " se pun împo
triva" legăturilor unirii. Nu vor primi şi nu vor socoti păstori şi învă
ţători ai sufletelor lor, pe preoţii cari s'au unit, nu vor recunoaşte ca 
ispravnici ai bisericii româneŞti · ce ţine de legea grecească pe Stefan Raţiu 
şi pe Mihail Puiu şi nu-i vor asculta, precum nu vor asculta nici de 
" vlădicia vlădicăi " şi de preoţii cari s'au unit cu catolicii �i se lapădă 
de dânşii (242). 

Ţn scrisoarea trimisă lui Atanasie, care şi ea a fost redactată de David 
Corbea, braşovenii spun că dânşii "papistaşi" nu se fac şi nu primesc 
altă învăţătură şi altă lege dtcât aceea în care s'au născut ; preoţii ce se 
vor uni să nu se mai întoarcă acasă, "iar aci la noi n'au ce căuta, căci, 
cum zicem gata suntem sângele să ni se verse decât legea părinţilor noştri 
să pierdem ". Tot la sfatul lui Corbea s'au trimis petiţie generalului· şi 
împăratului Leopold I (243). 

Este foarte interesant, că atât braşovenii cât şi cei din Tara Bârsei 
şi a Făgăraşului, aveau de gând, la început, să continue a plăti lui Ata
nasie taxele vlădiceşti, recunoscându-l, cum spun în scrisoarea către împă
ratul, căpetenie întru toate "numai afară din rândul legii ", adică numai 
în ceea ce priveşte credinţa, nu. Asemenea nu au mai trimis preoţi la hiro
tonire în Alba Iulia ci la mitropolitul din Bucureşti. 

lntorşi acasă braşovenii l-au informat imediat pe Constantin Brânco
veanu despre cele întâmplate la sinodul din Bălgrad şi despre atitudinea 
şi acţiunea lor de acolo. Voevodul le răspunde la 5 Iulie, lăudându-le 
statornicia " păzind legea curată cea pravoslavnică''. Ii asigură că pentru 
aceasta nu vor avea de pătimit " căci-adaugă dânsul-" şi dela curtea 
împărătească dela Beci avem ştire că dumnealui episcopul (Atanasie) n'are 
voie împărătească ca să facă silă oamenilor" (244). 

lncă în toamna anului 1700 (8 Noembrie), mitropolitul Teodosie 
informa pe patriahul Adrian al Moscovei despre mişcările din biserica 
românească din Ardeal şi Ungaria unde iezuiţii şi alţii cari se numesc 
" băraţi ", " ca lupii răpitori ascunşi în piele de oaie se întrec fără încetare 
şi fără de odihnă " sâ convertească la unie poporul şi adevărata turmă 

(242) Textul în St. STINCHE, Istoria bisericii Scheilor, p. 29-32. 
(243) Textul tuturor în STINCHE, Documente I, 22 squ. 
(244) Ibidem, p. 15-16. 
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a lui Christos " (245). Şi tot, Teodosie l-a informat şi pe patriarhul Calinic 
al Constantinopolului despre desfacerea definitivă alui Atanasie şi a sobo
rului său de legăturile cu biserica răsăriteană, despre a doua lui sfinţire 
la Viena şi despre straşnicul jun'lmânt şi reversal pe care l-a iscălit acolo. 
Calinic, şeful suprem ierarchic al acestei biserici, sau, cum se întitula însuş 
" a toată lumea patriarch ", a strâns îndată în sinod pe cei 9 vlădici, pe 
care îi avea la îndemână, şi la 5 August 1701 a rostit grea afurisenie 
asupra vlădicului din îndepărtatul Ardeal, care a fost comunicată printr'o 
lungă scrisoare pastorală credincioşilor de aci. Atanasie, pe care-l numeşte 
Satanasie, este atacat cu deosebită violenţă, numindu-l lup mâncător de 
sânge în mijlocul oilor lui Christos ", care se sileşte " a jiunghia şi a 
pierde turma ". Este afurisit nu numai el ci toţi cari " ar cuteza a se 
îmbrăca cu dânsul, au a sluji împreună, au ca pe un archiereu a-l cinsti 
au mâna a-i săruta, sau blagoslovenie şi. sfinţenie dela dânsul ar primi, 
sau venit bisericesc a-i da" să fie afurisiţi de Dumnezeu şi " după moarte 
nedeslegaţi ". 

Teodosie trimite ardelenilor pastorala lui Calinic, poruncind preoţilor 
să o vestească în biserici iar cine nu o va vesti să fie şi el afurisit (246). 
La 3 Maiu 1702 mitropolitul scrie şi lui Atanasie. Este o scrisoare plină 
de durere şi amărăciune. Teodosie îi aduce aminte de legământul făcut 
în Bucureşti cu prilejul sfinţirii. " Să ştii că timpul acestei vieţi este scurt 
şi după sfârşitul lui vei merge în iad cu toţi aceia cu cari te-ai despărţit 
de comunitatea credincioşilor .... lnşelat de onorurile lumeşti calci în picio
are sfânta Maică biserică răsăriteană ... Ai crezut că printr'o nouă sfinţire 
vei dobândi mai mare cinste şi cinstea aceasta te-a orbit ca să nu vezi dl 
aceea n'a fost sfinţire ci comedie şi prin ea ai luat asupra ta bnţul de 
foc al iadului şi ai pornit pe calea întunericului părăsind calea luminii ... Iţi 
scriu această scrisoare cu lacrimi isvorîte din adânsul inimii pe care, ală
turea de mine, le varsă mulţi fii ai bisericii răsăritene pentru marea fără
delege pe care ai săvârşit-o ". Nu-i trimite Ohtoihul cerut precum nici 
Voevodul nu-i trimite Triodul şi Pentecostarul pe care asemenea le ceruse. 
" Faceţi-vă tipografie, scrie cu indignare bătrânul mitropolit, falsificaţi 
cărţile cum voiţi şi veţi vedea cum veţi arde odată în focul iadului ": La 
scrisoare este anexată şi excomunicarea patriahului Calinic şi a episcopilor 
lui (247). 

La 3 Iulie al aceluiaş an 1702, intervine şi Dosofteiu, patriarhul Ieru-

(245) S. DRAGOMIR, Relaţiile bisericii romdnefti cu Rusia ln veacul al XVII-iea, 
Bucureşti 1912 p. 163. 

(246) Textul în STINCHE, Istoria Bisericii Scheilor, p. 37-40. 
(247) Scrisoarea lui Teodosie o cunoaştem numai în traducerea latinească 

publicată de NtLLBS, op. cit. I, p. 344-48. 



salimului, adresând credirtcioşilor din Braşov şi Sibiu şi toată Ţara Ardea
lului o scrisoare pastorală, semnată şi de mitropolitul Teodosie, în care 
comunicându-le afurisenia cu care patriarhul Ţari-gradului l-a lovit pe 
" mincinosul mitropolit şi vânzător de credinţă şi noul Iuda Atanasie " 
îi îndeamnă să evite orice legături cu el şi pe preoţii cari vor asculta de 
el " să-i considere ca pe nişte necreştini căci sunt anatemizaţi şi lepădaţi 
de toată sfânta lui· Dumnezeu biserică " (248). ln Noembrie al anului 
precedent (1701-) Dosofteiu trimisese o lungă scrisoare lui Stefan Raţiu 
despre care aflase că s'a făcut " vânzător şi duşman al adevărului şi al 
ortodocsiei, uneltitor împotriva sfintei credinţe şi potrivnic lui Isus Cristos 
şi pe lângă acestea călăuză a duşmanilor crucii lui Cristos". Patriarhul 
îl îndeamnă să se întoarcă în sânul ortodocsiei. " Iar dacă vei rămâne 
statornic în hotărîrea ta - continuă scrisoarea - ... te afurisim ... şi te de
clar:lm blestemat şi neiertat în veacul de acum şi cel viitor şi pe tine :;,i 
casa ta şi averea ta şi sufletul tău şi vieaţa ta ... să aibi blăstămurile 
tuturor sfinţilor părinţi şi să aibi afurisenia tuturor sfinţilor apostoli, partea 
ta să fie cu vânzătorul luda şi cu cel ce au pus pe cruce pe Domnul...(249) 
Tot atunci scrisese şi lui Atanasie_. Scrisoarea îi aminteşte vlădicului de 
călătoria la Bucureşti pentru sfinţire, când " te-am înţeles că eşti om rău 
şi că inima ta nu era dreaptă cu Dumnezeu " şi de_ " înfricoşatele jură
minte " cu care " ne-ai mişcat şi pe noi şi pe ceialalţi ce te-au ales ar
chiereu ", de mărturisirea pe care a făcut-o atunci " înaintea îngerilor şi 
arhanghelilor şi a lui Dumnezeu '.' că va avea credinţă în sfinţii Părinţi 
şi în sfânta catolică a lui Cristos . biserică ", apoi cum la Viena a litur
ghisit cu cardinalul Kollonich şi cu alţi " popi frânceşti ", cum s'a lepă
dat de biserica răsăritului, cum, întors în Ardţal, s'a instalat cu pompă, 
făgăduind preoţilor iertare de dăjdii " numai să fie uniţi ceeace e tot una 
ca şi a fi despărţiţi de Dumnezeu ". Dosofteiu, după ce îi face aspre 
mustrări spunându-i că s'a făcut începător al răutăţii, călăuză a pieirii, 
duşman al sfinţilor părinţi, înstrăinat şi a postat făţiş al sfintei biserici a 
lui Cristos " îl îndeamnă să-şi vină în simţire, să nu se teamă de jur:i
mintele făcute la Viena ci de acelea făcute când s'a sfinţit archiereu şi să 
se întoarcă la ortodocsie " ca să fii episcop ortodocs şi adevărat episcop 
şi să înveţi pe cei ce sunt în ortodocsie a rămâne în ea nestrămutaţi " (250). 

(248) STINGHE, Documente I, pag. 34-37. 
(249) HURMUZACHI, Documente XIV, 1 pag. 340-41. 
(250) Ibidem, p. 342-44. Agitaţia aceasta împotriva unirii era sprijinită şi de 

sultanul turcesc. De Ferriol raporta la 2 Octombrie 1702 din Pera guvernului 
francez că "le gTand Seigneur (Sultanul) s'est fait un point politique de ne pas 
souffrir le changement de religion parmi ses sujets ". Cauza acestei atitudini sunt, 
între altele, şi " Ies Grecs de Transylvanie, qui se sont reunis â l'Eglise romaine 
depuis que l'Empereur a conquis cette province ". Sultanul se temea că dacă 



'150 

Dosofteiu al Ierusalimului a venit personal în anul 1701 în părţile 
Braşovului şi Făgăraşului cerşind milă şi vânzând pe bani grei indulgenţe 
- tatăl lui Sincai cumpărase însuş una cu 40 de lei -şi agitând împo
triva unirii până când la ordinul împăratului a fost aruncat peste gra
niţă (251). 

Pornirea cercurilor diriguitoare ale Ţării româneşti împotriva unirii 
a fost, în curând, sporită de scrisoarea cu totul inutilă şi lipsid de mo
deraţiune trimisă de cardinalul Kollonich în 5 Iulie 1702 bătrânului mitro
polit Teodosie ca răspuns la excomunicarea cu care l-a lovit pe Atana
sie (252). Stilul plin de aroganţă şi ameninţările scrisorii au făcut o im
presie atât de penibilă asupra lui C. Brâncoveanu însuş, încât catolicii dir 
Muntenia se temeau de represalii împotriva lor. Hrisant, nepotul patriar
hului Dosofteiu, care învăţase împreună cu un nepot al voevodului la 
Padova, scria din Bucureşti fostului său profesor Papadopol că l-a găsit 
pe principe "alienato da Latini" din cauza acelei. scrisori "inumana, 
sciocca e inconsiderata " iar în toamna anului 1702, că tot din cauza ei 
"in Valachia si grida alia CTT,lciata contro i Latini" (253). 

Aceste straşnice măsuri împotriva lui Atanasie, a preoţilor şi aderen
ţilor lui de orice categorie socială, venite dela doi patriarhi şi atâţia epi
scopi, pe care duşmanii interni. ai unirii şi în primul rând, calvinii şi lute
ranii le vor fi făcut cunoscute în toate părţile, nu au produs nicăeri o 
mişcare similară aceleia a Braşovenilor. Preoţii au continuat prututindeni 
a sluji aceleaşi slujbe din aceleaşi vechi cărţi, păstrând acelaş ritual, aceleaşi 
ceremonii şi obiceiuri. ln vieaţa bisericească şi religioasă a satelor nu s'a 
produs nici o schimbare, care să fi putut trezi bănuiala credincioşilor 
îndemnându-i la acte de revoltă ori nesupunere. Atâta doar că la litur
ghie în locul patriahului Calinic se pomenea patriarhul Clemente. Ori, 
pentru marile masse această înlocuire de nume nu putea prezenta nici o 
importanţă, ele cunoscând tot atât de puţin pe unul ca şi pe celălalt. 

Răspândindu-se în ţară svonul că împăratul ar voi să silească pe Ro
mâni să se unească numai cu catolicii -svon a cărui existenţă o confirmă 
şi cronicarul contemporan M. Cserei - Leopoli I a dat la 12 Decembrie 

Muntenii şi Moldovenii urmează pilda Ardelenilor, ar putea chema într'o zi pe 
împăratul (Leopold I) în ţările lor, fiind că, adaugă, de Ferriol " rien ne Ies 
ayant tenus jusqu'ici attaches a la Porte que la haine qu'ils ont toujours eue pour 
l'Eglise romaine ". HURMUZACHI, I, Supliment 1 p. 355-56. 

(251) S1NCAI, Cronica la a. 1701 cfr. şi Ep. MELCHISEDEK, Papismul fi starea 
actuală a /Jisericei ortodocse tn România, Bucureşti 1883 pag. 31 şi D. STANILOAE, 
Vieala fi activitatea patriarhului Dosofteiu al Ierusalimului fi legăturile lui cu Ţdrile 
românefti, Cernăuţi 1929, p. 59-60. 

(252) Textul în NILLBS, op. cit. I, p. 353-54. 
(253) Virginia VASILI , Constantin Brâncoveanu e ii catholicismo în Ephemeris 

Dacoromana III (1925), p. 110-128. 
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1701 un nou decret, în care lucrurile sunt prezentate limpede şi fără nici 
un echivoc. lmpăratul referindu-se la rezoluţia din 14 Aprilie 1698 şi la 
Diploma din 26 August 1699, referindu-se apoi la svonul amintit pe care 
îl divulgă unii iubitori de dezordine şi tulburători ai liniştei publice, ţine 
să precizeze din nou că Românii sunt "absolut liberi să rămână în credinţa 
lor veche ori să se unească cu oricare din cele patru biserici recunoscute. 
Vrem; spune împăratul, ca fiecare să poată tnli liniştit în credinţa sa. 
De aceea porunceşte să fie pedepsiţi toţi cari ar îndrăsni să nu respecte 
această libertate a Românilor iar celor jicniţi să li se dea cât mai urgent 
deplină satisfacţie. La sfârşit cere ca ordinul să fie publicat în toate păr
ţile ca toţi să poată lua cunoştiinţă de el. Pentru a înlesni această operă 
de informare a masselor populare decretul a fost tipărit şi în limba româ
nească şi răspândit în toate părţile ţării (254). 

XI. ORGANIZAREA BISERICII ROMÂNEŞTI 

Ţn împrejurările acestea, care nu dădeau mari nădejdi de linişte şi 
pace, şi-a început Atanasie, ca vlădică unit, confirmat de împăratul şi de 
cardinalul Kollonich şi impus tuturor, păstorirea. Teritoriul asupra căruia 
se întindea jurisdicţia lui cuprindea, conform diplomei de numire, Tran
silvania îrttreagă şi " Părţile anexe ". Jn Maramureş însă, care şi el apar'

ţinea atunci Transilvaniei, continua să păstorească cunoscutul Iosif Stoica, 
bucurându-se de sprijinul cancelarului Nicolae Bethlen, care era; cum s'a 
văzut, şi prefoctul (comitele) comitatului. Sigur, la îndemnurile lui, ale 
lui Stoica, preoţimea românească s'a declarat, cu prilejul anchetei instituite 
de guvernul ţării, unită cu calvinii, cu cari a trăit, cum spune o hotărîre 
din 23 Februarie 1713 a comitatului, în armonie frăţeasca (255). La sino
dul dela începutul lui Septembrie 1700 din Bălgrad au luat parte şi au 
semnat şi maramureşenii Ilie din Soldobiş, care avea sub ascultarea lui 9 
preoţi, Luca din Seliş, care avea sub sine 9 preoţi şi Vasile din Comliş 
având sub dânsul 41 preoţi. Soldobiş-ul este sigur în Maramureş (pe Tisa 
lângă Vişc) dar Comliş-ul nu poate fi decât Comloş-ul din Ugocea de 
lângă Nagy-Szolos, iar Seliş e probabil Săliştea maramureşeană. Felul 
cum au putut ajunge aceşti 3 protopopi la sinodul de unire din Bălgradul 
Ardealului este cu totul nelămurit. Cert e că mult timp vlădica de aci 

(254) Textul latinesc în NILLES, op. cit. I, p. 341-342. Un exemplar al ediţiei 
româneşti a descoperit I. Ursu şi l-a publicat sub titlul Un mam'fest român tipărit 
cu litere latine al tmpăratului Leopold I din anul 1701, Bucureşti 1912. 

(255) Al. Cz1PLE, Documente privitoare la episcopia din Maramureş, Bucureşti 
1914, p. 91-92. 
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n'a exercitat nici o jurisdicţie asupra Maramureşului, Stoica luând însu� 
titlul de "administrator al mitropoliei Bd/gradului" (256). Jn părţile săt
mărene activa greoul plin de temperament şi neastâmpăr, De Camillis dela 
Muncaci, care-şi întinsese sfera de activitate şi asupra Bihorului deşi Ata
nasie încercase, după instalarea în Scaun, să intre în legături cu preoţimea 
de aci, scriind la 20 Iulie 1701 protopopului Dumitru din Oradea, căruia-i 
amintea de drumul său la Viena şi că împclratul i-a supus lui toate bise
ricile româneşti din Ardeal şi părţile vecine, deci şi Bihorul cu Oradea. 
Ii porunceşte să convoace preoţii toţi, să le aducă la cunoştinţă acest fapt; 
luându-le adeziunii� întărite ou sigiliul fiecăruia. Promite că în scurt timp 
va merge la ei şi atunci le va isprăvi toate. Ii comunică apoi că a scris 
şi episcopului latin (257). 

Numărul protopopiatelor în care era împărţit acest vast teritoriu, este, 
din cauza lipsei documentelor precise, imposibil de stabilit. După " statul 
clerului" din anul 1701, despre care .Samuil Micu Klein şi Şincai spun 
că se găsia în " protocolul episcopului Atanasie ", eparchia avea, în afară 
d� acelea îndoelnice din Maramureş, 52 protopopiate şi anume : 1) proto
popiatul Iliei, 2) al Cri�ului, 3 al Bistrei, 4) Vinţului de jos, 5) Hune
doarei, 6) Haţegului, 7) Sebeşului, 8) Daiei, 9) Armenilor, 10) al Seliştei, 
11) Sibiului, 12) Avrigului, 13) Viştei, 14-) Barivoiului, 15) Braşovului, 
16) Trei Scaunelor, 17) Calborului, 18) Ţichindealului, 19) Borghişului, 
20) Ohabei, 21) Subpădurei, 22) Lepindei, 23) Vidrasăului, 24) al Gur
ghiului, 25) al Orăştici, 26) al Calianului, 27) Columului, 28) Seuliei. 
29) Minigei, 30) al Nitoil-ului ( ?) 31) al Chiveştilor, 32) al Lăpuşului, 
33) Lemniului, 34) Râuşorului, 35) Sarvadului, 36) al Simleului, 37) al 
Băseştilor, ·38) al Băcaiei, 39) al Clilatei, 40) al Turzii, 41) Sângeorzului, 
42) Sacalului, 43) Silivaşului, #) Uifalăului, 45) al Sân-Mihaiului, 46) al 
Sântului, 47) al Lazurilor, 48) al Bălgradului, 49) al Soarului (Soarăl?), 
50) al Cugirului, 51) al Giomalului şi 52) al Hopârtei. Treboniu Laurian 
are însă în loc de Vidrasau, Vidra, în loc de Gurghiu-Gcogiu, în loc de 
Seulia-Siocuţ, în loc de Sângeorz-Sâncel, apoi are un protopop Grigore 
din Bitu ( ?) care la Klein şi Sincai lipseşte (258). De altă parte la sinodul 
din 1698 au participat şi protopopii din următoarele protopopiate, pe care 
lista din " protocolul episcopului Atanasie " din 1701 nu le are : Caseiu 
( = Coşeiu), Bistriţa, Chioar, Corul, Caţa, Mohu, Racoviţa, Făgăras (doi 
protopopi I) şi Sisuţa sau Sisuţ. Hotărîrile sinodului dm 1697 le-au sem-

(256) N. loRGA, Scrisori fi inscripţii ardelene fi maramurefene. I. Bucureşti 1906, 
p. 298. 

(257) NILLES, op, cit. I, 387-88. 
(258) Docufflfflte istorice despre starea politictl fi ierarhic4 a Romdnilor din Tran

silvania, p. 166-167. 



nat, ulterior, şi protopopii din Moţig, Vizocna (Ocana Sibiului), Ţagul 
mare, Cincu! mare, Poşaga şi Sarsig, care asemenea lipsesc din lista amin
tită. Apoi actele sinodului din Ianuarie 1701 au fost semnate între alţii 
şi de protopopul din Varedie (Oradea?), Fărăgău şi Sânger (şi între sem
năturile date de Nilles pentru sinodul din 1700 găsim pe protopopul 
Ioannes ex Szengyel = Sânger). Nici protopopiatele acestea nu se găsesc 
în lista dată de Samuil Micu Klein şi Şincai. 

Cu mult mai greu, dacă nu chiar imposibil, este a stabili numărul 
parochiilor fiindcă " statul clerului " dat de Klein şi Şincai din archiva 
Mitropoliei Blajului indică nu numărul parochiilor pe care fiecare protopop 
le avea sub ascultarea lui ci numărul preoţilor. Ori, ştim că unele sate 
aveau 2-3-4 şi mai mulţi preoţi. Astfel din numărul preoţilor cuprins în 
lista citată este cu neputinţă de a stabili numărul parochiilor. 

Jn ceeace priveşte activitatea vlădicească alui Atanasie, aceasta era 
considerabil zăgăzuită atât de Reversalul pe care îl semnase la Viena şi 
de dispoziţiunile Diplomei II Leopoldină din 19 Martie 1701 cât şi de 
tutora tul teologului iezuit, fără de care vlădica nu putea lua nici o măsură, 
nu putea vizita bisericile, nu putea ţine sinoade, hirotoni preoţi, numi 
protopopi şi pedepsi nici clerici nici mireni şi nu putea despărţi căsăto
riile. Candidaţii la preoţie trebuie să dea un examen în faţa unei comi
siuni compusă din preoţi mai bătrâni şi din teologul iezuit şi trebuiau să 
fi împlinit vârsta de 25 ani. (art. VII al Diplomei şi VIII al Reversalu
lui). 

Atitudinea teologului faţă de vl.ldica şi faţă de biserica românească în 
general, a fost fixată în intrucţiunile pe care i le-a dat cardinalul Kollo
nich. Jn biserica română, spune cardinalul, din cauza robiei în care au 
trăit Românii în cursul atâtor veacuri, când preoţimea era supusă slujbelor 
iobăgeşti şi nu era nimeni să facă instrucţia religioasă a credincioşilor, s'au 
strecurat o mulţime de abuzuri şi greşeli. Aceste nu pot fi diminatc şi 
îndreptate dintr'odată. De aceea teologul va proceda cu mult tact şi cu 
multă răbdare ca nu cumva prin acţiuni pripite să distrugă întreaga operă 
a unirii. Totdeauna să aibă înaintea ochilor faptul di atât voevodul Ţării 
româneşti cât şi protestanţii din Transilvania sunt duşmanii neîmpăcaţi ai 
unirii şi vor folosi orice prilej pentru a o distruge. Teologul va trebui să 
se silească să câştige iubirea episcopului şi preoţitnei, căci odată această 
iubire câştigată va putea realiza foarte mult. Pe vlădica îl va sfătui cu 
delicateţă (suaviter), instruindu-l în materie de credinţă şi arâtându-i cum 
să se poarte şi ce rânduială să ţină în casă. Să aibă mereu la sine Re

versalul semnat de epi3cop în Viena, să-l examineze şi să urmărească cu 
atenţiune ca acesta să se ţină strict de obligaţiile ce şi le-a luat, să infor
meze mereu pe cardinalul, care este mitropolitul vlădicului, despre starea 
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acestuia şi a preoţimei. Kollonich dă o deosebită importanţă privilegiilor 
date de împăratul preoţimei româneşti unite. De aceea în punctul 5 al 
instrucţiunilor, după ce atrage atenţiunea teologului că domnii calvini arde
leni se vor opune ca episcopul şi preoţii să beneficieze de privilegiile 
amintite, îi impune să ia totdeauna partea preoţimei şi să stăruiască pen
tru respectarea scutinţelor date prin diplomele din 1699 şi 1701 (259). 

Teologul îl va însoţi pe episcop în toate visitaţiunile canonice şi va 
observa cu multă atenţiune cum trăiesc preoţii şi cum îşi îndeplinesc da
toria. Dacă va observa greşeli, le va comunica episcopului, ca îndreptarea 
lor să pornească dela dânsul. Nu va îngădui ca vlădica să bată preoţii 
cu atât mai puţin să-i arunce în temniţă, ci pe cei rătăciţi şi cari greşesc 
să-i îndrepte cu blân�ţe. Nu va îngădui să încaseze dela preoţi mai mult 
de un floren pe an. Va asista la toate lucrările sinoadelor, şezând imediat 
lângă episcop, va îngriji ca aci să domnească ordinea şi disciplina, şi va 
interzice cu stricteţe vociferările şi certele. Dacă în sinod domnesc păreri 
diferite, majoritatea covârşitoare având o părere, chiar opusă părerii epi
scopului, teologul se va alătura la părerea majorităţii pentrucă îi va fi cu 
mult mai uşor, pe urmă, să-l împace pe unul singur, ori pe cei puţini, 
decât pe cei mulţi, a căror ură, dacă şi-ar atrage-o, poate avea urmările 
cele mai grave. Va griji ca îndată după întoarcerea acasă a episcopului 
-instrucţiunile erau, scrise pe când acesta se găsea la Viena - să înfiinţeze 
o şcoală în Alba Iulia în care tinerimea să fie instruită " in litteris latinis 
et valachicis ". Dacă nu se va găsi un profesor potrivit unit, va fi utilizat 
unul catolic de ritul latin. Toate cărţile ce se vor tipări în tipografia 
românească din Bălgrad vor fi cenzurate de teologul şi fără această cen
zură nu se va tipări acolo nimic. Acum să se tipărească cu cheltuiala 
cardinalului Catechismul românesc şi s:l se distribue gratuit, iar catechismul 
cel vechiu, plin de greşeli s:l fie luat, întru cât se va putea, din mâinile 
cititorilor. Va îngriji ca episcopul să nu aibă corespondenţă cu schisma
ticii, nici chiar cu principele Ţării româneşti, cu eretici sau cu persoane 
suspecte. Dacă va fi nevoit să întreţină o astfel de corespondenţă, ea va 
fi arătată în prealabil teologului. La hirotonire vor fi admişi numai candi
daţii care vor trece examenul în faţa preoţilor mai bătrâni şi a teologului, 
care nu va îngădui să fie hirotoniţi cei găsiţi nepotriviţi. Teologul va ţine 
registrul exact al tuturor preoţilor şi va lua informaţiuni despre purtarea 
lor ; nu va îngădui în· eparchie preoţi vag�bonzi, inutili, suspecţi şi turbu-

(259) Cât de puţin sigur era Atanasie de respectarea de către " domnii " din 
Ardeal a privilegiilor date de Leopold I, o arată faptul că a cerut acestuia să 
confirme diploma principelui calvin Michail Apafi t· din 24. Martie 1668, prin 
care a scutit preoţimea română de plata " decimae "-lor. lmpăratul a confirmat-o 
într'adevăr la 25 Ianuarie 1703. HURMUZACHJ-IORGA, Documttite, XV, 2, p. 1494. 
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lenţi. M.lsurile împotriva acestora nu le va lua dânsul, ca să nu-şi atragă 
ura protectorilor lor, ci va face ca măsurile .să fie luate de sinod şi de 
episcop. Nu va îngădui, sub nici un motiv, ca vlădica s.l hirotonească 
mai mulţi preoţi decât sunt necesari pentru administrarea parochiilor, 
fiindcă sporirea inutilă a numărului preoţilor cauzează multe rele şi ne
dreptăţi. Jn fine, teologul în îndrumările şi sfaturile ce le va da episco
pului şi preoţimei va ţine totdeauna seamă de canoanele şi ale bisericii 
româneşti şi ale celei universale catolice. ln nici un caz nu va admite 
ca vlădica ori preoţii să despartă căsătoriile. Când cineva va trebui exco
municat, sentinţa să o formuleze teologul, dar va lăsa să o pronunţe epi
scopul (260). Nu-i va îngădui să schimbe protopopii după plac, sau să 
mute preoţii dintr'o parochie mai bună într'una mai slabă ci aceste schim
bări şi mutări să fie făcute numai de sinod. Suma pedepselor în bani să 
o stabilească totdeauna teologul (261 ). 

Intâiul vlildică unit, era, cum vedem, o figură pur reprezentativă şi 
decorativă, lipsit de orice putere reală şi de orice iniţiativă. 

Primul teolog, numit în act>astă calitate, al lui Atanasie a fost iezuitul 
C. Neurauter, introdus în slujbă numai la sfârşitul lui Octombrie 1701. 
Până aci, sfetnicul episcopului era cunoscutul L Baranyi, de care, fără 
a fi numit încă teolog, atârnau preoţii români, cum spune Kapi în scri
soarea citată, mai mult decât de vlădica însuş. Neurauter moare la câteva 
zile după instalare, " în 2 Noembrie 1701 " (262) şi în locul lui a fost 
numit, acum şi formal, Baranyi însuş. Acesta după câţiva ani a fost 
transferat la Pesta, luându-i locul Ioan Prenthaler, ca după abia un an 
să-i urmeze Francisc Szunyog (263) 

În conferinţa care a avut loc îndată după sosirea lui Atanasie la Vie
na, cardinalul Kollonich promisese că va cumpăra pe seama episcopilor 
uniţi un domeniu cu 6000 floreni Promisiunea a rămas neîmplinită. Ast
fel venitul vlădicului se compunea din florenul pe care-l încasa în fiecare 
an dela toţi preoţii din eparchie şi din jumătatea pedepselor în bani la 
care erau condamnaţi unii preoţi şi mireni (cealaltă jumătate revenea bise-

. ricilor). Inainte de unire venitele erau cu mult mai mari, căci se plăteau 
taxe pentru hirotonie, pentru numiri în parochie, pentru desfacerea căsă
toriilor, etc, după unire însă controlul ager al teologului făcea imposibilă 

(260) Abuzul cu excomunicările n'a încetat nici după unire, căci în 10 Ianua
rie 1703 îi vedem pe Saşi plângâţidu-se guvernului, că " poparum valachicorum 
insolentes et irrationales excommunicationes, mortuorum neglectae sepulturae, etc. 
non cessant ". HURMUZACHI-IORGA, Documente, XV, 2, p. 1496. 

(261) Textul condiţiunilor în NILLES, op. cit. I, pp. 308-313. 
(262) Vezi pag. 113. 
(263) Cfr. lucrarea mea Din istoria bisericeasc4 a Românilor ardeleni. Teolog11l 

vlddicilor uniţi, Bucur�şti, 1923, p. 3. 
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luarea altor taxe afară de flon:nul amintit şi afară de jumătatea pedepselor 
în bani, a căror sumă era fixată, cum am văzut, de acelaş teolog. Episco
pia avea apoi o berărie (braxatorium = fabrică de bere) într'o căsuţă (do
muncula) pe care o cumpărase vlădica înainte cu vre-o 15 ani şi o dăruise 
bisericii. Aci începuse a fabrica bere (braxare cerevisiam) pe care era liber 
să o vândă oriunde, până târziu în 1711, când comisarul împânltesc lgan
tiu Haan, sub pretextul că e pe teren fiscal, încerca să-l împedece (264) .. 

ln 1711 Atanasie a primit dela împâratul o mică moşioară în comuna 
vecină Oarda de jos, care aparţinea fiscului (265). Ca loc de reşedinţă 
vlădica a cerut şi primit în acelaş an vechea casă ruinată (ruinosam do
mum) în oraş, în care pe timpul principilor era locuinţa administratorului 
domeniului Alba-Iuliei (266). 

Grija administraţiei averilor bisericeşti o aveau ctitorii sau economii 
cum îi numeşte Atanasie în Reversalul său, instituţie introdusă pe timpul 
supremaţiei şi a influenţei calvineşti în vlădicia lui Sava Brancovici (267). 
Ctitorii se alegeau " de săborul mare cu voia şi cu sfatul a toţi protopopii " 
şi se confirmau de către principele ţării (268). De împăratul au fost con
firmaţi şi întâii ctitori uniţi, Ştefan Raţiu şi Nicolaie Puiu, cum rezultă 
din Salvus-conductus-ul pe care li l-a dat acesta la 19 Martie 1701 unde 
îi numeşte " episcopatus bonorum ac proventum oeconomi, per nos ad id 
specialiter deputati et declarati" (269). Apoi ei înşişi spun într'o scrisoare 

(264) Scrisoarea din 30 Noembrie 1711 a lui Atanasie către mitropolitul pri
mat Cristian August de Suonia. succesorul lui Kollonich, în N. loRGA, Dcnuf 
scrisori ale lui Atanasie Anghel, Bucureşti 1932, p. 7-8. La această " beririe " face 
aluzie denunţurile trimise la Viena împotriva lui Atanasie care spun că a făcut 
cârciumă în reşedinţă (mânăstire) şi de ea vorbeşte cancelarul Nicolae Bethlen în 
Autobiografia sa. Vezi SINCAI, Cronica la a. 1701 : " Vlădicul acesta ... preste crâşma 
guvernului încă ţinea crâşmă de vin şi şi-au făcut berărie. Cât necaz am avut 
eu pentru dânsul numai Dumnezeu ştie. Când era adunat tot guvernul, guverna
torul (Gheorghe Banfi) cu vorba toate le ficea asupra lui, adică : îi trăgea jos 
cighirul, îi spărgea buţile şi îi istrica berăria, până ce odată prin guberniu a che
mat pe Nagyszegi Gabor cu toată compania lui din Cluj ca el să facă aceasta. 
No, acum te ţine vlădicule ! Dar din toate fu o nimica mare. De altă parte, când 
era rândul meu să fiu la guberniul cel substitut, nu înceta a mă îndemna să lucrez 
mai aspru, ci eu n'am putut lua toată pricina asupra mea, fără am pus în preajma 
mânăstirii haiduci cari să ia vinul dela cei ce-l vor căra şi să le frângă vasele, 
dar mai încolo n'am cutezat a pă1i, temându-mă ca nu cumva să meargă nemţii 
din cetate într'u ajutorul mânăstirii şi haiducii încă se se pună în primejdie. Aşa 
pierdu guvernul crâ}măritul din Bălgrad ". 

(265) I. KEMENY, Transylvania possessionaria, I, sub voce Maros-Varadgya. 
Mss. în Archiva Muzeului ardelean din Cluj. 

(266) Ibidem sub voce Alba-Iulia. 
(26 7) .•• iar ctitorii adevdrali fi jura li s' au rânduit tn vlddicia mitTopolitului Sava 

Brancovici citim în Zaconic ce se :rice cartea legilor. CIPARIU, Acte fi fragmente, p. 257. 
(268) Zaconicul citat, ibidem, p. 258. 
(269) NILLES, op. cit., I, p. 308. 



din 13 Decembrie 1714 că sunt "a Leopoldo imperatore curatores valach<r 
rum creati" (270). Aceştia nu puteau face nici o cheltuială fără aprobarea 
teologului şi a episcopului şi erau datori să dea seama înaintea sinodului 
de toate veniturile şi cheltuielile. 

Ctitorii aveau tot odată şi controlul tuturor averilor parochiilor din 
eparchie, ceeace se vede din faptul că Braşovenii în declaraţia lor împotriva 
unirii înregistrată la 27 Iunie 1701, spun că pe Ştefan Raţiu şi Mihail 
Puiu, trecuţi la unire " cum să fie ei ispravnici bisericii româneşti care 
ţine de legea grecească nu-i vor ţine şi nici îi vor asculta " (271) şi se 
vede mai ales din ordinul citat al împăratului Leopold către autorităţile 
din Ardeal ca să-i lase să circule liber în toată Ţara Ardealului şi Părţile 
alipite ei. Intre atribuţiunile ctitorilor era şi aceea de a fixa, împreună cu 
vlădica, data ţinerii sinoadelor. Canonul I al sinodului din toamna anului 
1700 prevede : " când va rândui vlădica fi cu titorii carii vor fi jura# lânglJ 
vlădica de sobor de toţi protopopii ţării, atunci etc." (272). 

Consilierii vlădicului în chestiuni administrative-bisericeşti erau asse
sorii sau juraţii. Instituţia o găsim şi înainte de unire, în veacul al XVII
lea şi de " cinstiţii fraţi protopopi juraţi" vorbeşte, după unire, Ioan Giur
giu Pataki în scrisoarea cu care a trimis protopopului Nicolae din Voila, 
hotărîrile sinodului din 26 Februarie 1725 (273). Aceştia, al căror număr 
în primii ani ai unirii nu-i cunoaştem, formau consistorul vlădicului. Intre 
ei pare a fi făcut parte cu un rol deosebit de important, fiind primus inter 
pares, notarăşul (secretarul) soborului, slujbă pe care o îndeplinea unul difk 
protopopii mai apropiaţi de reşedinţa episcopească, de obiceiu, protopopul 
din Daia. Astfel vedem, că la 19 Octombrie 1701, episcopul aduce o sen
tinţă în conflictul dintre popa Ioan din Archid (Sălaj) şi un anume Lazar 
Ferenţ care începe în felul următor : noi vlădica Atanasie împreună cu 
pater Boroni (Baranyi) theologul cinstitului sobor împreună cu cinstitul 
notar Gheorghe şi cu alţi cinstiţi protopopi etc" (274) 

Cel mai important for administrativ şi judecătoresc al eparchiei era 
soborul mare sau sinodul general (synodus generalis, cum îl numesc actele 
latineşti ale vremii). Se ţinea de obiceiu în fiecare an şi când nevoile 
cereau şi de mai multe ori. Era convocat de episcopul şi prezidat de 
dânsul asistat de teologul iezuit. Membrii ai soborului erau toţi protopopii 
şi câte doi preoţi bătrâni din fiecare protopopiat. Hotărîrea citată din 1700 

(270) Ibidem, p. 404. 
(271) St. STINGHE, Istoria Bisericii Scheilor, p. 31. 
(272) Petru MAIOR, Istoria bisericii Românilor, Buda 1813, p. 355. 
(273) I. M. MOLDOVANU, Acte sinodale ale bisericii române de Alba Iulia # 

Făgăraf, II, Blaj, 1872, p. 108. Privitor la instituţia ctitorilor şi juraţilor cfr. Al. 
Grama, Instituţiunile calvinefti, pag. 121 sq. 

(274) Buletinul comisiunei istorice a României II (1916) pag. 266-67. 
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spune : când va rândui vlădica şi cu titorii cari vor fi juraţi lângă vlădica 
zi de sobor, de toţi protopopii ţării, atunci tot protopopul cu doi preoţi 
bătrâni sa ·se afle la ziua cea numita a soborului ".. Fiecarcs, preot era dator 
sub grea pedeapsă să dea protopopului câte două duce .(duca sau dutca 
era o monetă care făcea unul a 25 parte dintr'un floren sau patru krut
zeri) pentru acoperirea cheltuelilor călătoriei la scbor (27�). 

Atribuţiunile soborului erau conform art. 12 al diploJDei a doua leo
poldine propunerea a trei persoane pentru ocuparea Scaunului vlădicesc„ 
din care împăratul numea una. El alegea pe cei doi ctitori şi probabil şi 
pe juraţii Scaunului, stabilea norme (canoane) de administr,iţie bisericească„ 
alegea pe protopopi, judeca procesele disciplinare ale lor şi ale preoţilor 
şi cauzele mai grave ale credincioşilor, cum arată canonul al şaptelea al 
sinodului din 1700 : care mireni se vor duce cu puterea pe casa popii sau 
pe femeile lui sau pe marha lui (vita), fartJ. de ştirea vlădicăi sau a proto
popului, unii ca aceia slJ. fie f 4r4 de lege pâna ÎfÎ da seama fi a cui va fi 

vina birtagul (pedeapsa) soborului mare 66 jlorenţi" (276). De competinţa 
exclusivă a lui se ţineau procesele pentru desfacerea căsătoriilor, căci sino
dul din 1700 dispune ( can. IV) : protopopii s4 nu facil desp4rţenie ... fărlJ. 
numai când va fi sobor mare în Bălgrad, iar care ar face să fie scazut din 
toat4 cinstea lui ". Soborul lua, în fine, toate măsurile de ordin general 
reclamate de interesele şi nevoile eparchiei (277). 1n afară de soborul ma
re, cart: reprezenta eparchia întreagâ, fiecare protopopiat îşi avea soborul 
său, numit soborul mic, care era convocat şi prezidat de protopopul, parti
cipând la el toţi preoţii protopopiatului. 

În cuprinsul vlădiciei Bălgradului se găsiau la acest început de veac 
nou şi de eră nouă, în afară de mânăstirea din oraşul însuş care slujea 
şi de reşedinţă vlădicească, o mulţime de mici mânăstiri şi schituri, locuite 
de 2-3 călugări, fără nici o cultură şi cari trăiau de obiceiu, din cerşit. 
Aşezământul mânăstiresc se compunea din câte 1-2 odăiţe mici: în majo
ritatea cazurilor, în regiuni muntoase sau păduroase, cele mai multe din 
ele neavând nici un călugăr preot ... Astfel de pildă " mânăstirea " din 
Arpaş avea şi în anul 1726 un călugăr şi o călugăriţă, soţ şi soţie, el orl> 
de amândoi ochii iar ea oarbă numai de un ochiu, cea din Lisa avea în 
1748 un călugăr bătrân pe care-l îngrijeau copii lui, iar celălt cerşetor (278). 
Uneori trăiau de avalma călugări şi călugăriţe ; astfel în mânăstirea Arpa
şului de jos se găseau în 1748 5 călugări şi 6 călugăriţe (279). Averea 

(275) Petru MAIOR, loc. cit. 
(276) Petru MAIOR, Ibidem p. 356. 
(277) Cfr. şi Al. GRAMA, op. cit., p. 23 squ. 
(278) St. Mlm!s, Mânăstirile românefti din Transilvania fi Ungaria, Sibiu,. 

1936, pp. 75-81. 
(279) A. BuNEA, Petru Pavel Aron fi Dionisei Novacovici, Blaj, 1802, p. 333. 
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celor mai multe din ele se reducea la câţiva stupi, o livadă de câţiva 
stânjeni şi 2-3 vite. Astfel rolul lor în vieaţa culturală, socială şi morală 
a populaţiei a fost, cu excepţia câtorva, cu desăvârşire nulă. O situaţie 
mai înfloritoare avea mânăstirea din Sâmbăta de sus (jud. Făgăraş) înte
meiată de Constantin Brâncoveanu şi, vechea mânăstire a Prislopului (jud. 
Hunedoara) întemeiată pe la anul 1400 de călugorul Nicodem, întemeie
torul şi al mân'Jlstirilor Vodiţa şi Tismana din Ţara Românească. 

Mânăstirile a <.:ăror. existenţă este dovedită documentar în preajma 
�ului 1700 sunt: 1) Mânăsturul - Cluiului. Mânăstirea de aci a fost 
întemeiată de untnegustor Pavel din Macedonia, stabilit în Clui şi de gine
rele său " Georgius Literatus Christofor ". Singura ei amintire o avem în 
scrisoarea cu câte vlădica Teofil dă din soborul ţinut la 17 Iunie 1696 
întemeetorilor dreptul de patronat asupra ei. (Orig. în Biblioteca centrală 
arhidiecezană din Blai). 2) Daia-romântJ. (iud. Alba) Aci se găseau două 
mânăstiri: una 'mai veche amintită mai întâiu în 1636, când, la 6 Maiu, 
prânzesc în ea .:i>rincipele Gheorghe Rakoczy I şi Găvrilă Haller (280). 
A doua a fost îtttemeiată de protopopul Gheorghe, mort în anul 1700. 
Iezuitul Baranyi rspune în predica rostită la înmormântarea lui că proto
popul a " zidit fie cheltuială proprie în pădurea din Daia o biserică fru
moasă de piatră1' şi lângă ea e mânăstire mică pentru călugări " (281 ). 
3) Feleac (jud. Cluj). Mânăstirea a existat, probabil şi în veacurile 15-16, 
când locuiau în'.�ea vlădicii Marcu, Daniil şi Petru. Este amintită şi în 
inscripţia din z4a1ulie 1685 de pe o carte religioasă, care se păstrează în 
biserica din localftate (282). Pe timpul lui Grigore Maior (1772-82) averea 
mânăstirii consta'· dintr'un pământ arabil de aproximativ două jughărc: şi 
dintr'o livadă de un car de fân (283). 5) Lupfa (Jud. Turda) Episcopul 
Aron spunea întt'o scrisoare adresată la 9 Octombrie 1762 generalului 
Buccow d e ",1perantiquum monasterium ". Până târziu către sfârşitul 
veacului al 18-le!i se găsea în ea o şcoală de cântăreţi bisericeşti (284). 
6) Nicula. Se Jspune că mânsătirea de aci ar fi fost întemeiată pe la 
1659 (285). ln 1699 a lăcrimat icoana Fecioarei Maria din biserica mâ
năstirii. Plânsuli� durat din 15 Februarie până în 15 Martie. Contele 
Sigismund Kornis a luat icoana şi a dus-o în capela castelului său din 
s. Benedict. Mai' târziu, fiind dat, pentru aceasta, în judecată de săteni şi 

• (280) Ziarul Iul Haller în Szabo KAROLY, Erdelyi tortbrelmi adatok IV, Cluj 
1862, p. 33 : 1639 majus 6. Ebeden az oldh bardtok klastromdndl Odlya mellett. 

(281) Bdranyai ;PAL, Imago vitae et mortit II. Nagyszomlat 1719 p. 583). 
(282) N. IORGA, Inicripţii ardelene # maramurefene II, p. 292. 
(283) Z. PACLISANU, Vechile mânăstiri românefti din Ardeal, Blaj 1919 sub 

voce. 
(284) A. Bum.?, op. cit„ p. 247. 
(285) Ibidem, p.' 332. 
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pierzând procesul, a pierdut şi icoana care a fost apoi dăruită de primatela 
Kollonich iezuiţilor. Aceştia au aşezat-o în biserica lor din· Cluj (biserica 
universităţii de azi) unde se găseşte acum, la Nicula fiind numai o copie 
a ei. Icoana făcătoare de minuni a fost zugrăvită, se spune, de preotul 
Lucaciu din Iclod şi a donat-o mânăstirii Ioan Cupşa din Nicula (286). 
8) Plosca (Jud. Hunedoara) ,ln 1695 se stabileşte aci zugravul şi dascălul 
moldovean Vasile Sturza, unde-l vedem copiind un Octoich românesc (287). 
9) Prislop (în hotarul satului Silvasul de sus, jud. Hunedoara). A fost 
întemeiată pe la 1400 de Nicodim, care întemeiase şi mânăstirile Tismana 
şi Vodiţa. În veacul al 16-17 -lea a adăpostit şi câţiva călugări învăţaţi 
cum a fost acel Ioan de Prislop care a ajuns în 1685 vlădică al Bălgra
dului. Trei călugări de aci, Teodosie, Ghedeon şi Macedonie călătoresc 
în 1629 după milă la Ţarul Rusiei, luând cu ei scrisori de recomandare 
dela principile Gavrilă Bethlen (288). Fiindcă vlădicii Bălgradului aveau 
în titlul lor şi pe acela al SilvQ.fului, nu este exclus ca misteriosul Ioan 
din Peşteana, care a mers în 1553 la sfinţire în Ţara românească să fi 
rezidat în mânăstirea Prislopului. 10) Sâmbăta de sus (jud. Făgăraş) a fost 

\. întemeiată în 1700-1701 (vleat 7209} de Constantin Brâncoveanu. ln 1748 
avea 5 călugări şi 5 călugăriţe, mânăstirea rămânând statornic ortodo
xă (289}. 11} Strâmba (jud. Someş). Egumenul Nichifor dela mânăstirea 
de aci spunea în petiţia adresată în 1761 episcopului Aron că mânăstirea 
" a trecentis prope annis stat et stabat ", cum adevereşte o inscripţie de pe 
un perete al ei (290). Era o mânăstire binişor înzestrată, căci în 1765 
avea 4 case, 2 păduri, o livadă de 16 care fân şi pământ arabil de apro
ximativ 40 jughere (291) .. 12) Strâmbu (jud. Someş). Aci se găsia o mâ
năstire veche, care a fost dărâmată, probabil, la intervenţia episcopului 
Ioan Giurgiu Patachi (292). 13) Geoagiul de sus (jud. Alba). Rezidând 
aci pe la ·mijlocul veacului al 16 vlădicii Christofor, Sava şi Gheorghe, 
probabil satul a avut şi o mânăstire. Nu avem însă nici un amănunt 
despre ea până târziu în veacul al 18-lea. 14) Râmeţi (jud. Alba). O in
scripţie dela intrarea bisericii fostei mânăstiri spune că biserica a fost 
zugrăvită în anul 6895 (1486-87) în zilele Craiului Mateiu Corvinul (293). 

(286) I. lu.DAR, Szolnok-Dobokavdrmegyemonographidja V Dej 1901 p. 180. 
Privitor la icoană vezi şi Kovacs GYAIRFAS, A nikolai mdskep Kolos1:dri csodatevo 
sz. Sziiz kegykepenek torteneti vdzlata. Gherla 1898. 

(287) St. METES, op. cit., p. 102-103. 
(288) Silviu DRAGOMIR, Relaţiile bisericii românefti cu Rusia în veacul al XVII-

lea. Bucure,;ti 1912, p. 11-12 şi 77·79. 
(289) Z. PACLIASNU, op. cit., sub voce. 
(290) Orig. în archiva mitropoliei Blajului. 
(291) Conscripţia din acest an a episcopului Rednic în aceeaş archivă. 
(292) I. lu.DAR, op. cit. IV, p. 42. 
(293) loRGA, op. cit. p. 158. Fotografia inscripţii în METEs, op. cit., p. 54. 



lntâia amintire a ei o avem din 9 I.unie 1614 când Gavrilă Bethlen dă
ruieşte călugărilor Sava şi Toma Moisin livada numită Hopaţ (294). 15) Să
cădate (jud. Sibiu). Mânăstirea de aci primise ·dela Mihail Apafi scutirea 
de dijmă (295). 

Lipsite cJ.e o conducere şi de o organizaţie centrală, trăindu-şi fiecare 
din ele vieaţa amărâtă, dezolată şi izolată, mânăstirile amintite nu au 
însemnat nimic în anii aceia grei de început de veac nou în atât de multe 
privinţe. 1n toată frământarea din jurul unirii ele nu există nici în preo
cupările vlădicului nici în acelea ale împăratului şi ale conducătorilor 
Ardealului �i nici chiar în preocupările sinoadelor. Erau neînsemnate can
tităţi neglijabile cu care nimeni cu credea util să-şi piardă timpul. 

Lipsa complecU a documentelor nu ne îngădue să vedem mijloacele 
încercate de vlădica Atanasie şi de teologul său pentru a face faţă imen
selor dificultăţi create de împrejurări şi de oameni şi pentru a conduce 
spre un nou destin biserica românească unită cu Roma. Sinodul dela 
începutul lui Septembrie 1700 care proclamase pentru a treia oară unirea 
cu catolicismul, a stabilit şi câteva norme (canoane) de natură administra
tivă. Cunoaştem aceste norme şi în ele nu găsim nimic deosebit, pentrucă 
autorii lor sunt tot oamenii căii vechi, vlădică şi protopopi, iar dllugărul 
iezuit Baranyi ocrotitorul de fiecare zi al lui Atanasie şi sfetnicul lui, nu 
avea atunci nici o calitate oficială în biserica românească, decât calitatea 
pe care i-o da prietenia cu vlădica şi dorinţa lui de a vedea unirea înfi
ripată. 

Sinodul hotărăşte ca cei cari vor să se preoţească să ştie Psaltirea, 
glasurile şi tainele bisericii şi, pentru pregătire, să stea 40 de zile la vlă
dicie, înainte dţ hirotonire. Parochie să le caute ·protopopul căruia îi vor 
da ca onorar o piele de vulpe. Preoţi din alte ţări să nu se primească 
fără carte dela vlădica de acolo ; preoţii să nu treacă dintr'un protopopiat 
în altul, fără autorizaţia protopopului. Protopopul să nu desfacă căsăto
riile, acest drept fiind rezervat sinodului. Preoţii să poarte potcapu şi 
haine lungi şi să nu umble beţi prin târguri, nerespectarea acestei dispo
ziţii atrage după sine pierderea preoţiei. Mirenii să nu pârască pe preoţi 
înaintea instanţelor civile ci înaintea protopopului şi a vlădicului. Fiecare 
sat să aibă ţârcovnic, pe care să-l scutească de " slujbele satului ". Fic:care 
familie (casă) să dea preotului o claie de grâu, o ferdelă (20litri) de ovăz 
şi să-i munceasdl 2 zile pe an. Preoţilor li se impune sub pedeapsa desti
tuirii, să facă în Duminici şi sărbători cele trei slujbe (utrenia, liturghia 
şi vecernia), Vinerea şi Miercurea câte două iar în posturi în fiecare zi. 

(294) N. DoBREscu, Fragmente privitoare la istoria bisericii româneţti, Buda
pesta, 1905, pp. 17-18. 

(295) S. DRAGOMIR, op. cit., I, Anexe, pp. 36-37. 
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Slujba vor face-o cât vor putea româneşte. 1n fiecare Duminică şi în săr
bători preotul va "povesti din Paucenie " (adică va citi o predică). Altfel 
se pedepseşte cu 12 florinţi şi dacă nu se va îndrepta va fi lipsit de preo
ţie. Credincioşii cari fără cauză binecuvântată lipsesc dela liturghie Du
minica şi în sărbători, se vor pedepsi de către popa şi primarul întâia oară 
cu 1 floren, a doua oară cu 3 floreni, a treia oară va fi " lăpedat dela 
biserică ca un păgân, cât nici la moartea nici la îngropăciunea lor popa 
să nu meargă ". AceleaŞi pedepse se vor aplica şi credincioşilor cari nu 
se spovedesc, nu ştiu Tatăl Nostru, Crezul şi Poruncile. Alte " canoane " 
impun respectarea sărbătorilor, a po!>turilor, interzic preoţilor " tragerea 

tabacului " (fumatul) şi poruncesc ca în fiecare biserică să fie icoana Dom
nului Hristos, a Preacuratei, a s. Nicolae (296). Duhul cel nou nu se simte 
încă în biserica românească ardeleană. 

Cu totul alte preocupări a avut sinodul din 8 Iunie 1702, ale cărui 
hotărîri le cunoaŞtem numai dintr'o scurtă dare de seamă făcută de se�
viciul preoţesc al armatei, condus şi el de călugării iezuiţi. Sinodul la care 
a luat parte, ca invitat al lui Atanasie teologul de mai târziu C. Neu
rauter (297), a hotărît înfiinţarea în Alba Iulia, lângă reşedinţa vlădicească, 
a unor şcoale româneşti cu banii pe care preoţii urmau să-i primească, 
conform promisiunii făcute episcopului în Viena, ca răscumpărare a cerea
lelor date de ei pentru nevoile armatei. A hotărît apoi ca 5 tineri, cei mai 
bine înzestraţi; să fie trimişi la şcolile mari din Viena, Târnavia şi Roma 
"ad artium liberalium studia et ad sacras literas diligenter informandi ". 
Tot ataţia să fie recomandaţi în acelaş scop, şi cardinalului Kollonich. 
A mai hotărît apoi să se tipărească cât mai multe cărţi în tipografia băl
grădeană. In fine, s'a discutat problema scutirii preoţilor de dijme, scutire 
pe· care domnii protestanţi nu o respectă şi s'au pedepsit câţiva preoţi 
cari au despărţit căsătorii (298). 

In ceea ce priveşte şcoala din Alba Iulia, care preocupase atât de 
mult şi pe principii calvini, a cărei înfiinţare o ceruse Atanasie şi în con
ferinţa din Viena dela începutul anului 1701 şi care de altfel îi fusese 
impusă prin diploma a doua leopoldină (art. 8) şi o ceruse �i Kollonich 
în instrucţiunile date teologului iezuit, vlădica a cerut în 1703 împăratului 
să-i dea pentru ea casa destinată în 1700 ca monetărie şi găsitil spre acest 
scop nepotrivită (299). Leopold I, în urma raportului favorabil al comisa
rului cameral contele Ioan Ehmreich von Secau, care spune că fără o 
astfel de şcoală condusă de iezuiţi cu greu s'ar putea menţine unirea din 

(296) Petru MAIOR, op. cit., p. 355 squ. 
(297) Deci nu a murit în 1701 ? Vezi pag. 103. 
(298) Darea de seamă în NtLLES, op. cit. I, 351-52. 
(299) Convorbiri Literare a. XL, p. 627 squ. 
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-cauza multelor secte eretice şi din cauza legăturilor Românilor de aci cu 
cei de peste munţi, dă la 28 August 1703 lui Atanasie şi întregei naţiuni 
române casa cerută, Ordinul de predare a ajuns în mâinile vlădicului 
abia în 1705, când din cauza revoluţiei lui Francisc Rakoczy II nimeni 
nu-i putea lua nici un folos. Astfel şcoala nu s'a înfiinţat niciodata (300). 

Primirea tinerilor uniţi în şcolile catolice străine îl preocupa mereu 
pe cardinalul Kollonich. Incă în 8 Septembrie 1700 făcuse o fundaţiune 
importantă din care o parte urma să fie pusă la dispoziţia iezuiţilor, din 
Transilvania pentru a întreţine tineri convertiţi în colegiul lor din Cluj(301). 
după ce cu câteva luni niai înainte spunea, în legătură cu pretenţiile for· 
mulate de dietă faţă de preoţii uniţi, că " Valachorum filii iam actu com
plures scholas romano-catholicas frequentant " La 3 Octombrie 1703 scria 
papei Clemente XI că s'a îngrijit ca în seminariul din Târnavia să fie 
primiţi pentru studii teologice tineri de ritul grecesc (302). Aci face într' 
adevăr în 22 Februarie 1704 marea fundaţie de care s'au împărtăşit atâţia 
din viitorii fruntaşi ai bisericii române unite între cari şi vlădicii Ion Ino-

. chentie Micu Klein şi Ion Bob. Apoi în 20 Iunie 1705 Oratio Olivieri, 
iezuit, rectorul· colegiului grecesc din Roma, îi scria că ar putea primi în 
colegiul său " qualche giovinetto di tenera eta, ma di buona indole e di 
miglior ingegne, ... per ritornar poi a far del bene nelle sue parti e con
vertiri li suo1 nazionali ". Ar fi întreţinuţi acolo gratuit, trebuind numai 
să aibă cheltuelile de drum (303). 

Dacă din cauza grelelor împrejurări din ţară tinerii români n'au putut 
încă lua drumul străinătăţii, în colegiul iezuiţilor din Cluj învăţau încă 
în 1703 45 elevi români, al căror nume nu le cunoaştem deşi lista lor ni 
s'a păstrat (304-). 

ln ceea ce priveşte hotărîrea sinodului privitoare la tipărituri, încă 
în acelaş an 1702 a ieşit de sub teascurile tipografiei din Alba Iulia cate
chismul tipărit cu cheltuiala cardinalului Kollonich, Pâinea pruncilor sau 
învc'iţc'itura credinţii creftineşti ... care o au scris în mici întrebticiuni fi rilspun
suri ungurefti cinstitul Pater Boroneai Laslo parochusul bisericii catolicefti 
dela Bă/grad. Si s' au întors în limha româneasca de Duma lanef dela Bor-

(300) Hotărîrea împărătească în C1PARIU, op. cit., p. 14-15, în româneşte Ia 
StNCAI, Cronica la a. 1705. Contele accentua mai târziu, în 1706 : Sollte mit der 
Zeit diese Union in sein echte esse konunen, so miissen nothwcndig walachische 
Schullen hier aufgerichtet, damit die Jugend in moribus et rebus fidei unterrich
tet und daraus mit der Zeit Popen genonunen werden ". S. DRAGOMIR, Istoria 
desrobirii religioase I, anexe p. 15. 

(301) NtLLES, op. cit., I, p. 365-68. 
(302) Ibidem, p. 27-28. 
(303) Ibidem, p. 49-50. 
(304) I. Toth ZoLTAN, Az erdelyi romdn nacionalismus elso szdzada. 1697-1792. 

Budapest, 1946, p. 169. 



hant (BIJrlJhanţi). Cărticica s'a distribuit, conform instrucţiunilor cardina
lului date teologulu; iezuit în 1701 când ea se găsea sub tipar, în mii de 
exemplare (305). ln anul următor, s'a tip:1rit la Cluj, în ediţia a doua, de 
către călugării iezuiţi Catechismul lui Petru Canisius. Noua tipăritură este 
închinat:l lui Atanasie, archiepiscopul din Ţara Ardealului, " aşişdere şi 
sfetnic mai din lăuntru al !nălţatului împărat" (306). 

Aceste începuturi de activitate nouă au fost frânte de marea svârcolire 
a revoluţiei lui Francisc Rakoczy II. 



.. 

Cap. II 

Sub Episcopul Atanasie Anghel 



I. BISERICA ROMÂNEASCĂ UNITĂ ŞI REVOLUŢIA 
LUI FR. RAKOCZY II. 

DEFECŢIUNEA DIN 171L MOARTEA LUI ATANASIE 

Răscoala începută în părţile de miazănoapte ale Ungariei a cuprins 
repede şi Ardealul unde i s'au alăturat ţăranii. fără deosebire de neam, 
storşi de biruri, micii nobili sărăciţi şi o parte din ungurimea, în care 
numele conducătorului, - fiul vitreg al lui Emeric Tokoly, nepotul de 
fiu al lui Gheorghe Rakociy II iar prin mamă descendent al lui Zrinyi, 
bătrânul, eroul dela �zigetvar, -deştepta amintirea unor vechi vremuri 
de luptă pentru libertate împotriva neamţului cotropitor din Viena impe- · 
rială. Cete de răsculaţi înarmaţi cu ce aveau la îndemână jefuiau satele 
şi târgurile, răspândind pretutindeni anarhia şi teoarea. Jafului răsculaţilor 
îi răspundea jaful soldaţilor generalului Rabutin, cantonaţi în oraşele săseşti 
şi în cetăţile întărite din diferitele părţi ale ţării. Ţara însăş îşi schimbase 
de câteva ori stăpânul, după cum norocul armelor era de partea insur
genţilor ori a trupelor imperiale. Guvernul se mutase la Sibiu, unde s'a 
retras şi Rabutin şi era condus acum de comisarul împărlltesc Haller în 
locul uşuratecului, molatic şi chefliu, Gheorghe Banfi, iar în Alba Iulia o 
dietă convocată pe 15 Iulie 1704 îl proclamă pe Francisc Rakoczy principe 
al Transilvaniei. ln mâinile trupelor imperiale se găseau numai oraşele 

I 

săseşti şi câteva fortăreţe, până târziu după biruinţa câştigată de gene-
ralul Herbeville la Jibău în 11 Noembrie 1705 asupra răsculaţilor care a 
dus treptat la recucerirea întregi provincii. La începutul anului 1706 însă 
Rabutin po�neşte spre Ungaria. Lipsa lui este folosită de Rakoczy care 
vine personal în Transilvania şi în dieta convocată la Târgu Mureş în 
Aprilie se instalează în calitatea de principe al ei. Rabutim revine şi în 
cursul toamnei 1707 reocupă din nou ţara. Aceste permanente invazii, 

când ale unora când ale altora, la care s'a adăugat cumplita iarnă 1708-
1709 urmată de holeră au dus provincia, şi altfel secătuită până la mădu
vă, pe marginea prăpastiei. 

(305) Ion MUSLBA, Pti.nea Pruncilor, Belgrad. 1702. Din istoria unei vechi ciJrţi 
rom4nefti, în Omagiu lui Ioan Lupaf, Bucureşti, 1943, pp. 617-631. 

(306) A. Vmmss, Bibliografia romdno-ungariJ, I, Bucureşti, 1931, pp. 149-150. 



ln mijlocul acestor pustiitoare svârcoliri, preoţimea unit! pare a fi 
rămas neclintită în unirea ei cu catolicismul pentrucă o vedem cerând 
contelui Simeon de Ghimeş, comandantul trupelor rakocziene, s:l i se res
pecte privilegiile obţinute dela împAratul Leopold I. Şi într'adevăr acesta 
dă la 4 Maiu 1705 din tabăra de lângă Mediaş ordinul cu care ia preoţi
mea unită sub protecţiunea sa, opreşte încartiruirea soldaţilor în locuinţele 
preoţilor, rechiziţionarea dela ei a alimentelor şi supunerea lor XIX la 
orice fel de impozite sau taxe. Ordinul este semnat şi de protopopul 
Vasile din Daia " notarăşul " clerului (307). 

Acum apare din nou Ion Ţirca, care dela început, ca cei mai mulţi 
din protectorii săi calvini, a trecut în rândurile răsvrătiţilor. După biruin
ţele lui Herbeville fuge în Moldova, de unde, iscălind " Ardealului Episcop 
Românilor "; îi scrie la 20 Iulie 1706 lui Rakoczy să nu-l uite " fiind 
gata a sluji Măriei Tale în tot ceasul " şi dorindu-i ca Dumnezeu să-i 
întlrească " arma " ca să-şi biruiască duşmanii " cum a biruit David Craiu 
pizmaşii săi "(308). 1n cursul aceluiaş an ori la începutul anului următor, 
când norocul favorizase un moment armele lui Rakoczy, Ţirca vine în 
Ardeal, se aşează în Al}?a Iulia şi ocupă scaunul vlădicesc, părăsit de 
Atanasie, care se retrăsese la Sibiu, unde era guvernul ţării. Cu câţiva 
preoţi strânşi în jurul lui, Ţirca voia s:l ocupe sau chiar a ocupa reşedinţă 
Status-ului catolic. Rakoczy, informat repede, intervine scriind superinten
dentului calvin să oprească astfel de nelegiuiri pe care dânsul, principele, 
nu le poate tolera (309). Un raport contemporan iezuit recunoaşte că din 
cauza teroarei desfăşurate de Ţirca cu ajutorul curaţilor lui, întreaga operă 
a unirii era ameninţată cu prăbuşirea (310). Cum rezultă din scrisoarea 
din 1714 a teologului Szunyog, dintre aderenţii lui Ţirca făcea parte şi 
cunoscutul ctitor al bisericii unite Stefan Raţiu (311). La 28 Aprilie 1708 
Atanasie care se găsea tot în Sibiu, vorbeşte într'o scrisoare trimisă vice 
primarului Mathias Werner din Bistriţa de pseudoepiscopul Ţirca care 
susţinut de generalul lui Rakoczy, Pekri, a jefuit catedrala din Alba Iulia 
şi a destituit protopopi şi preoţi, numind în locul lor alţii " pessimos ". 
Intre cei înlocuiţi a fost şi protopopul Matei din Scaunul Bistriţei care 

(307) ArchitJa Sonufeana Nr. 1 (1924) pag. 23-24. 
(308) N. loRGA, Studii fi Documente IV, pag. 72. 
(309) Zsilinski MIHALY, A magyar orszdggyalesek tJalldsyflgyi t rgyaldsai IV, 

pag. 230, apud S. DRAGOMIR, op. cit., pag. 75, nota 1. 
(310) Nec longe a periculo aberat quominua universa unio in manifeatum diacri

men adduceretur. NILLBS, op. cit. I, pag. 372. 
(311) Silviu DRAGOMIR, op. cit. Anexe, p. 16. 



mergând la Sibiu a destăinuit locul unde a ascuns Ţirca lucururile fu
rate (312). 

Pentru refacerea situaţiei zdruncinate a bisericii unite, după întoarcerea 
lui Rabutin şi alungarea tt:upelor răsculaţilor, �u care a plecat 'şi Ţirca, 
a fost convocat în toamna _ anului 1707, la stăruinţă iezuiţilor, în ·aceeaşi 
Alba Iulia un sinod la care a participat 33 protopopi asistând şi superiorul 
misiunei pentru· Dacia, Andrei Horvath din Cluj'. . Iezuiţii prezenţi atl ară
tat protopopilor întruniţi că trăesc vremuri de mari încercări care le dă 
prileju? să-şi dovedească statornicia şi sinceritatea credinţei. Provincia va 
reveni stăpânului ei legitim, care va adăuga noi privil_egii pe lângă cele 
obţinute până acum. Indemnurile şi-au produs efectul: toţi cei 33 pro
topopi au semnat o nouă declaraţie de unire, l-au declarat pe " s_celeratis
siinum inpostorem " Ţirca nedemn de mitra vlădicească şi şi-âu mărturisit 
alipirea şi supunerea faţă de .vţădica Atanasie (313). 

Răscoala lui Rakoczy s'a terminat în anul 1711 prin pacea d,ela Săt
mar. 1n cursul ei mor, pe rând, împăratul Leopold I (1705) şi marele 
protector al unirii, cardinalul Kollonich (1707), iar în anul biruinţei defi
nitive asupr;i răsculaţilor (11 Aprilie 1711) şi împăratul Iosif I, căruia ·i-a 
urmat Carol VI. 1n acest an, în împrejurări pe care nu le cunoaştem în 
amănunte, s'a produs în bisţrica românească însăş o violentă încercare de 
pr�buşire a unirii încă atât de plăpânde. O scurtă însemnare contempo
rană, datorită iezuiţilor., spune că " Valachorum unio ... turbari per Tran
sylvaniam hoc anno (1711) · mense Iulio coepit ". Tulburarea este pusă în 
legătură cu răsboiul ruso-turc c�ruia, sigur, Românii îi doreau un alt 
sfârşit decât acela pe care l-a avut. Pe tronul Rusiei să găsea în acele 
vremi Petru cel Mare. al cărui prestigiu în urma reformelor îndrăzneţe şi 
în urma succeselor militare obţinute era imens în toate părţile lumii creş
tine răsăritene. ln primăvara lui 1711, Turcii, la stăruinţele neîncetate 
ale lui Carol XII, regele Suediei, care după înfrângerea dela Pultava se 
găsea adăpostit· în Benderul din vecinătatea noastră şi ale lui Ludov.ic al 
XIV-iea, a declarat răsboiu Rusiei. Pe la mijlocul lui Maiu Marele Vizir 
pleacă cJin Istanbul în fruntea armatei înspre regiunile destinate a fi câmp 
de bătălie. Moldovenii, cu voevodul lor Dimitrie Cantemir, trec de partea 
ţarului, care vine însuş, la 4 Iulie, la laşi unde petrece mai multe zile 
cu strălucita sa suită împărătească (314). 

Prezenţa pe pământ românesc a ţarului Rusiei ortodoxe, care luase 

(312) Archiva Samosean4 Nr. citat pag. 28. 
(313) NILLES, op. cit. I, 372-73. 
(314) Privitor la acest risboiu cfr. N. loRGA, Geschichte ths omumischen Reiches, 

IV, Gotha, 1911, p. 303 squ. 
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în inuginaţia popoarelor creştine asuprite locul vechilor împăraţi bizantini 
şi spre care şi Românii ardeleni priveau încă din veacul al XVII-iea ca 
spre suprema lor nădejde în vremuri de grele încercări (315), a avut, sigur. 
o influenţă hotărîtoare asupra stării sufleteşti a unei părţi din preoţime: 
ardeleană, deşi răsboiul s'a terminat cu înfrângerea armatei ruseşti şi ct 
pacea umilitoare din 23 Iulie de lângă "Vadul Ruşilor ". N'au lipsi1 
fireşte nici îndemnurile calvinilor ale căror nădejdi fuseseră spulberate de 
înfrângerea răscoalei lui Rakoczy. Apoi la biserica romântască se găseau 
încă în funcţiune unii din protopopii aderenţi ai lui Ţirca sau numiţi în 
slujbă de el. 

ln împrejurările acestea s'a întrunit faimosul sinod - se pare, toamna 
1711 -în care protopopii prezenţi îndemnaţi de fraţii Vasile şi Petru, 
protopopi amândoi, intentatis minis et terriculamentis, spune relaţi!l iezuiţi
lor, au iscălit o declaraţie de revenire la ortodoxie (ad subscribendum veteri 
schismati compulerint). Situaţia devenise excepţional de gravă fiindcă 
declaraţia a iscălit-o şi Atanasie cu toate sfaturile contrarii ale teologului 
care era prezent. Gestul vlădicului este explicat cu frica de a nu pierde 
cu totula adeziunea protopopilor (316). Episcopul la insistenţele şi după 
explicaţiile teologului, a revenit repede. Incă în cursul aceluiaş sinod, şi 
a revocat iscălitura, şi-a făcut din nou, în catedrală, în faţa altarului, 
mărturisirea de credinţă catolică; Acelaş lucru l-au făcut şi protopopii 
iar conduciltorii acţiunei pentru părăsirea unirii au fost destituiţi şi scoşi 
din sinod (317). Aşa povestesc desfăşurarea dramatică a acestui sobor 
scurt şi concentrat, rapoartele amintite ale iezuiţilor. La 18 Noembrie 
1711 Atanasie dă la mâna lui Gavrilă Hevenesi, care deţinea atunci func
ţiunea de provincial al ordinului, declaraţia că, precum a făgăduit când 
era în Viena să ţină toate punctele iscălite, aşa promite şi acum. Va ră
mâne ceea ce a fost şi ce este, iar hotilrîrile sinodului recent, contrare: 
" legii şi ritului " le va lua din mâinile în care s� găsesc şi le va ni
mici (318). 

Cu câteva zile, înainte de pacea dintre Ruşi şi Turci, la 20 Iulie 
1711, peste 400 de boeri şi nobili români din districtul Făgăraşului întd.
reau cu iscăliturile şi sigiliile lor adeziunea la unire. Am vilzut dl pro
testul din 27 Iunie 1701 împotriva unirii l-au semnat, alături de Braşoveni, 
şi popa Stan din Făgăraş împreună cu negustorul Ladislau Fogarasi. 

(315) Un raport francais din Viena din 27 Februarie 1717 spunea că Petru cel 
Mare este l'idol de tous Ies grecs, de ceux que Ies catholiques appellent Ies grecs schis
matiques. HuRMUZACHI, Documente, XVI, p. 403. 

(316) Inopinato timore perculsus ne eorum a se omnino abalienaret animos. 
(317) NILLES, ''O/>, ci,t. I; 385-87. 
(318) Ibidem, p. 387. 
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Districtul Făgăraşului a fost mult timp scos de sub jurisdicţia vlădicilor 
din Bălgrad şi supus ori superintendentului calvin ori consistorului refor
mat din Făgăraş, chiar şi atunci când cu numele avea episcopul său pro
priu. Deşi nu avem informaţii precise ca despre Braşoveni, credem totuşi 
că şi boerii de aci l-au primit la fel de duşmănos pe Atanasie când i-a 
vizitat în primăvara anului 1699 însoţit de Baranyi. Manifestul de unire 
din 5 Septembrie 1700 e semnat numai de protopopii din Berivoi şi Viştea 
nu şi de cel din Făgăraş care semnase însă în 1698. Petru Maior explică 
trecerea la unire a boerilor Ugărăşeni, care aveau până aci legături atât 
de irtrânse cu calvinii, cu dispoziţia lui Leopold I ca aceia care se unesc 
cu vreuna din confesiunile recunoscute trebue să-i primească toate învă
ţăturile. "Românii nemeşi din pământul Făgăraşului scrie P. Maior ... 
dedaţi a se supune ascultării superintendentului celui calvinesc ... de toate 
dogmele credinţei calvineşti ca de celea ce sunt cu totul străine de către 
credinţa răsăritului îngrozindu-se şi ei primiră credinţa cea catolicească 
care puţin de cea până ac{ ţinută a răsăritului credinţă să desclinea (se 
deosebea) (319). 

Când s'a produs această declaraţie de unire? Dispoziţia împăratului 
privitoare la sensul unirii este cuprinsă în art. 11 al diplomei din 19 
Martie 1701. Trecerea lor la unirea cu catolicismul a avut loc în acelaş 
an sau în anul următor după publicarea diplomei amintite, căci la 11 
Noembrie 1702 cardinalul Kollonich scria lui Papadopol la Padova că 
nădăjdueşte într'o sporire considerabilă a numărului uniţilor şi ca pildă 
îi comunica ştirea primită atunci din Transilvania unde 442 famiHi nobile 
române au îmbrăţişat unirea (320). Care este atunci explicaţia actului din 
20 Iulie 1711 prevăzut cu cele peste 400 semnături ? Explicaţia o găsim 
în agitaţia care cuprinsese preoţimea şi pe credincioşii din Transilvania 
în urma prezenţei lui Petru cel Mare în Moldova, de care · vorbeşte infor
maţia amintită mai sus : Valachorum unio cum romana ecclesia ... turbari 
per Transilvaniam HOC ANN (1711) MENSE Iuuo caepit quando moscovita
rum cum Turcis praelium imminebat (321 ). ln mijlocul acelei agitaţiuni s'a 
crezut necesară o nouă întlJ.rire, cum o numeşte Şincai (322). 

t319) Op. cit., p. 87-88. 
(320) Huius solatii praegustum, quem proxime e Transylvania accepi communico: 

ubi quadrigentae quadraginta duae nobiles familiae, greco hactenus schismati addictae, 
ad unionem catholicam amplectendam sunt adductae ". NILLES, op. cit. I, 245 cfr. 
şi J. 0RACONIR, op. cit., p. 85 .. 

(321) NILLES, op. cit. I, p. 385. 
(322) Cronica la a. 1711 : In 20 Iulie din anul acesta 1711 au INTARIT şi boerii 

din Tara Oltului unirea, prin o scrisoare în care mai mulţi s'au iscălit decât şi-au 
pus peceţiile, totuşi peceţi se află într'însa 411. Subscrierile au fost publicate de 
N. 0ENSUSIANU în Revista Critica fÎ Literara din Iaşi a. I (1893) p. 477-87 după 
originalul care se găseşte în colecţia Hevenesi din Biblioteca Universităii din Bu-



De aci înainte un întuneric greu se lasil peste istoria bisericii romAno
unite. privitor la care nu mai ştim nimic. Pe Atanasie îl mai înfAlnim la 
începutul anului următor, 1712, când trimite în 4 Ianua1ie o mulţime de 
instrucţiuni protopopilor, preoţilor şi mirenilor. ln acestea porunceşte ca 
cele şapte taine " foarte tare şi nemişcate să ţineţi ". Botezul copiilor sil 
nu fie amânat peste ziua a S.a ; în toate Duminicile şi sirbătorile, " pre� 
tul să facă cazanie totdeauna ". Fiecare credincios " cu mare cu mic " 
dupil împlinirea a opt ani să se spovedească în tot postul, după porunca 
Bisericii sfinte şi să se împărtişească ; toţi, tineri şi bătrâni, să ştie Tatăl 
Nostru, Crezul şi Zece Poruncile. Cine nu le va şti " unul ca acela S'ă 
nu se îngroape pre ·lângă biserică unde se îngroapă ceilalţi creştini pra
vosla,vnici, ci_ să se îngroape afară de biseri�. nici popa să nu-i slujească 
că nu-i destoinic". Protopopii să nu despartă căsătoriile şi "de s'au şi 
fllcut, să se îndrepte la loc ''. Cauzele de despărţire le va judeca soborul .. 

dapeeta. ln studiul cuare însoteŞ,te publicarea acestei liste de iscălituri, N. Den
su,ianu, pornind din negăsirea alături de subscrieri a nici unui text care să explice 
rostul lor, afirmă că presupunerea unirii subscr!itorilor ar fi un fals rispândit de 
iezuţi. Cei peste 400 de boeri şi nemeşi nu s'au unit. Afirmaţia lui N. Densu
şi1mu, care era atât de Pornit să descopere pretutindeni falsuri, mai ales de ale 
uniţilor, este complect gre,ită. Boerii filgărăşeni erau uniţi. Acest lucru apare 
limpede din următoarele: I) La 20 Maiu 1712 Ion Giurgiu Pataki, atunci misio
nar în Făgăraş, scrie de aci mitropolitului primat, cardinalului Cristian August 
de Snxonia "plures ipsorum (Valachorum) nobiles veram unionem amplexi sunt 
et confitentur, nam bojerones seu nobiles omnes manu propria ••• subscripserunt et sigillo 
munîverunt se esse veros unito,, quorum cathalogum rrverendi1nmU$ pater prmncialis 
Societatis lesu, di,m. hic esset, secum accepit" (N. loRGA, lnsCTiptii ardelene fi ma
ramurefene, I, p. 286). Textul este limpede: Pataki care se găsea în Făgăraş ştia 
că boerii au dat o declarţie în care se mărturisesc uniţi într'adevir, că această 
c\eclaraţie au semnat-o şi ci ea a fost dusă de Hevenesi. 2) N. Densuşianu spune 
că boerii au dat o declarţie_ în care se mărturisesc uniţi într'adev.ăr, ci această 
ci lângă "catalogul" cu semnăturile boerilor nu se giseşte nici un text care ai 
explice rostul lor şi că acest text nu era acolo nici în 1802 când 1-a văzut Schwart 
ner, directorul din acel timp al bibliotecii Universităţii. Neprezenţa lui acolo în 
1802, constitue dovada că textul n'a existat. Concluzia este evident nelogică. Din 
lipsa în Biblioteca din Budapesta a textului explicativ rezultă numai că el ori nu 
a fost depus în Bibliotecă ori că cineva l-a sustras din ea, nu că el n'a existat. 
Textul explicativ a fost în Biblioteca amintită. Acolo l-a văzut Petru Maior, care 
dupi ce afirmi că boerii făgără,eni primiseră credinţa cea catolici, adaugi : 
"Vede-se întâmplarea aceasta în manuscriptul cel din 20 Iulie 1711 carele se ţine 
în Biblioteca Universităţii dela Pesta unde 315 boeri se văd iscăliţi la unire". 
Dacă Maior ar fi văzut numai " catalogul " pe ·care l-a văzut Schwartner, l-a 
copiat şi publicat N. DensuJianu nu avea de unde să ştie că acei hoeri primiri 
credinţa cea catolicească. Asemenea nu putea cunoaşte rostul iscăliturilor nici Gh. 
Sincai daci ele nu ar fi fost însoţite de un text explicativ, cici şi <linsul scrie 
cil în 20 Iulie 1711 " au întărit şi hoerii din Tara Oltului unirea cu biserica Ro
mei, prin scn1soARB în care mai mulţi s'au iscălit etc.". Şincai a vizut şi copiat 
scrisoarea căci spune ci va publica-o când va vorbi de familia sa. 3) Faptul că 
boerii făgărăşeni erau intr'adevir uniţi, îl ar,tă rolul pe care l-au jucat în cursul 
luptelor pentru alegerea succesorului lui Atanasie de care va fi vorba îndată. 
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" Iar care protopop ar face vre-o despărţenie să ştie că necum protopop 
ci nici popă mai mult nu va fi şi toate bucatele i se vor lua ". Preoţii 
însuraţi a doua oară nu pot liturghisi, "nici la alte slujbe preoţeşti să nu 
se tindă ". Cei cari vor merge în alte ţări la hirotonie, "să fie lipsiţi de 
toate trebile ,preoţeşti şi de bucatele lor n. Poruncile le îp1rheie cu ame
ninţarea: " care ar face într'alt chip să ştie că mulţi se vor mira de pe
trecerile acelora şi vom găsi pe alţii în locul acelora cari vor mai bine 
ascult.a de porunca noastră " (323). ln cursul aceluiaş an preoţii · au fost 
invitaţi din nou, după întâmplările anilor trecuţi, să facă mărturisirea de 
credinţă catolică (324). 1n vara anului 1713 îl găsim în Sibiu unde aduce 
o judecată în conflictul dintre doi preoţi din Armeni (325). 

Vlădica Atanasie moare la 19 August 1713, după ce îndemnase pe 
preoţii cari se găseau în jurul lui să rămână statornici în unire. Relaţia 
contemporană spune că îmormântarea a fost făcută " pro dignitate per
sonae ". Au ţinut cuvântări şi doi iezuţi, unul vorbind latineşte şi celălt 
ungureşte (326). 

(323) Petru MAIOR, op. cit., p. 373-75. 
(324) NILLES, op. cit. I, 389. 
(325) Buletinul Comisiunii Istorice a Rom&n(ei II, pag. 271. 
(326 NILLES, op. cit. I, 390. 
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II. BISERICA ROMANEASCĂ DIN MARAMUREŞ 

ŞI BIHOR 

Cu mult mai bogate sunt ştirile pe care le avem în acest timp despre 
situaţia bisericeasdl a Românilor din comitatele vecine. In Maramureş 
continua să pilstoreasdl cunoscutul Iosif Stoica, pe care nu l-a putut clă
tina nici răscoala lui Francisc Rakoczy al II-lea. L-au clintit însă, dupâ 
o păstorire de peste 15 ani, propriile păcate şi propriile fărădelegi, dove
dite în cursul unor anchete, cu prilejul dlrora au fost audiaţi sub jur:1-
mânt 678 martori, preoţi şi mireni, bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, nobili 
şi iobagi, din 43 sate. Actele acestor anchete ni s'au pilst�at şi ele ne dau 
o icoană înspăimântătoare despre vieaţa şi activitatea lui Stoica. Despăr
ţea căsătorii pentru bani şi fără ştirea sinodului, hirotonia preoţi veniţi 
din alte părţi, mai ales din Ardeal, aşeza în sate preoţi pentru bani, încât 
în unele numărul lor se urca până la zece ; bea şi se îmbată de nu se 
trezeşte trei zile, spune un martor iar alţii dl. l-au v:lzut în sinod beat de 
nu.:şi " putea mişca limba în gur:1 " şi c:1 uneori nici la liturghie nu putea 
merge din cauza beţiei. S'a arătat că vlădica invita preoţii la sinoade, 
care apoi nu se puteau ţine, pentrudl dânsul petrecea în alte părţi cu 
femei (327). 

Inainte de începerea anchetei Stoica fusese aruncat în temniţă din 
ordinul căpitanului cetăţii Hust, Gheorghe Dolhai, fiind eliberat abia la 
sfârşitul anului 1705 sau la începutul anului următor, în urma interven
ţiilor stăruitoare pe lângă Francisc Rakoczy II, ale comitatului (328), 
ai cărui conducători calvini aveau cel mai mare interes ca Stoica să rămână 
în fruntea bisericii româneşti de aci. Eparchia vecină a Muncaciului era 
aproape întreagă unită iar în Ardeal preoţimea românească primise şi ea 
unirea şi astfel în faţa primejdiei care se apropia din două părţi de Mara
mureş, conducătorii nu se puteau despărţi uşor de un episcop, la ale cărui 
îndemnuri Românii de aci se declaraseră uniţi cu calvinismul. 

(327) Actele anchetei sunt publicate în Hodinka, A munkdcsi gorog katholicus 
puspokseg okmdnytdra pp. 425-47, 448-63. 

(328) Privitor la intervenţii AI. Cziple, o. cit. p. 76-77. 
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În Maramureş s'a refugiat însă şi Ion Ţirca, când trupele răsculaţilor, 
cu al căror sprijin se aşezase pentru câteva săptămâni în Scaunul vlădi
cesc al Bălgradului, au fost alungate din Ardeal. Intre cei doi s'a stabilit 
repede o înţelegere, mai ales că Ţirca pare a se fi bucurat de protecţia spe
cială a principelui şi conform informaţiei lui Petroniu Kaminski, episcopul 
aşezat de Fr. Rakoczy în fruntea episcopiei Muncaciului, cuprinsă în scri
soarea trimisă la 16 Noembrie 1709 episcopului Vinicky din Priemisl, Ţirca 
şi-a rezervat partea de dincoace de Tisa a Maramureşului precum şi ţinu
turile româneşti din jurul Orăzii, iar Stoica s'a mulţumit cu hirotonirea 
celor veniţi din afară, din Polonia şi Ungaria şi, sigur, din Transilvania. 
Numărul preoţilor străini hirotoniţi de el se urca, spune Kaminski, la 
400 (329). 

Ţirca însă nici aci, după atâtea pribegii şi aventuri; nu şi-a ştiut "stă-
. pâni vechile pasiuni. În faţa unor lungi investigaţii, pornite în toamna 
anului 1709, în cursul cărora s'a dovedit că a prădat în tovilrăşia preo
tului calvinizant Stefan Oros din Măneşti mânăstirea Uglea, că a oprit 
sate întregi dela biserică ridicând pedeapsa numai pentru bani, pentru 
cari despărţea căsătorii şi lăsa în slujbă preoţi însuraţi a doua oară, că 
a scris scrisori false în numele soborului şi al protopopilor şi altele care 
nu pot fi reproduse,. Ţirca a dispărut din comitat, pierznâdu-şi urma 
pentru totdeauna (330). Astfel în fruntea bisericilor de aci a rămas iarăşi 
Iosif Stoica singur,  până în toamna anului 1711 când a murit (331). 

După moartea lui preoţimea l-a ales pe Stefan Petrovan Serafim, pro
topopul Eraşului de sus. Toată vieaţa noului episcop a fost o luptă con
tinuă pentru a-şi păstra situaţia în mijlocul marilor primejdii ale vremii. 
Astfel se explică nestatornicia sa şi atitudinea nehotlirîtli pe care a dovedit�o 
în cursul scurtei sale păstoriri de abia cinci ani. Nu ştia nime şi poate nu 
ştia nici el însuş ce credinţă mărturiseşte. Catolicii îl credeau ortodox cu 
simpatii calvineşti şi deci primejdios propagandei lor ; calvinii îl socoteau 
agent al catolicismului şi lucrau cu toate mijloacele ca să-l răstoarne din 
Scaun. 

Cunoscând bine situaţia bisericii din Maramureş, care era considerată 
ca făcând parte din biserica-ungurească a Calvinilor şi astfel supusă mereu 
amestecului reprezentanţilor acesteia, văzând apoi puternicul sprijin îm
părătesc de care se bucura vUdica unit din Transilvania, Serafim a în
cercat să se pună sub scutul catolicismului. Îndată după alegere a mers 

(329) A. Hodinka o. cit. p. 522. 
(330) Actele la Al. Cziple l. cit. pp. 78-90. 
(331) Scrisoarea din 6 Octombrie 1711 alui Polycarp Filippovici, vicarul apos

tolic al Muncaciului către cardinalul Paulucci în A. Hodinka o. cit. p. 566. 



la Bălgrad unde a intrat în legătură cu Atanasie şi cu iezuiţii cari se gă
seau acolo, câştigându-şi informaţiile necesare asupra modalităţilor tre
cerii la unire. Aci teologul Szunyog i-a citit mărturisirea de credinţă cato
lică, pe care s'a declarat gata să o accepte. lnsoţit de acelaş teolog iezuit 
1-a vizitat pe generalul comandant Steniville care l-a primit cu multă bu
năvoinţă, dându-i şi o recomandaţie către generalul Montecuccoli. Ata
nasie comunica toate aceste lucruri mitropolitului primat, cardinalului 
Christian August de Saxonia, rugându-l să-l primească pe Serafim şi 
biserica sa în sânul bisericii catolice şi s:l esopereze şi pe seama lui şi a 
preoţimei de acolo privilegiile obţinute prin mijlocirea lui Kollonich, de 
vl:ldica şi preoţimea ardeleană (332). 

întors acasă, Serafim îi scrie şi dânsul la 25 Noembrie 1711 primatului, 
cerând ac eleaşi lucruri pe cari le propusese Atanasie în scrisoarea sa (333). 
Cardinalul cere informaţii dela iezuitul Hevenesi, care dspunde la 14 De
cembrie al aceluiaş an. Serafim fiind ales numai de preoţimea şi poporul 
maramureşean are nevoie de confirmarea împădtească, apoi fiind sfinţit 
de mitropolitul Moldovei, trebuie sfinţit a doua oară "sub conditione" 
cum s'a făcut şi cu Atanasie. Este însă o mare dificultate, adaugă Heve
nesi: iezuiţii nu au o mânăstire în Maramureş şi astfel teologul care 
va fi aşezat lângă vlădica nu are din ce trăi fiindcă acesta nu are venite 
suficiente, iar de altă parte fiind de ritul grecesc, nu mâncă niciodată car
ne ( ! ) (334). De altfel iezuiţii nu aveau mari speranţe în unirea Mara
mureşului deoarece - ziceau dânşii- preoţimea era foarte simplă şi neîn
văţată, ci toad nădejdea şi-o puneau în generaţia tânără, care învaţă la 
şcolile lor (335). 

La 24 Decembrie 1711 mitropolitul primat a comunicat Congregaţiei 
de Propaganda Fide dorinţa lui Serafim de a fi primit în sânul bisericii 
catolice, împreună cu preoţii săi, al căror nwnăr e de 200. La 25 Ianuarie 
1712 Congregaţia hotăreşte să scrie mitropolitului primat să pună în ve
dere episcopului maramureşean, că trebuie înainte de toate să se lapede 
de schismă, apoi să facă mărturisirea de credinţă catolică. Pentru resol
virea grabnică a chestiunii lui Serafim a intervenit la 21 Noembrie 1711 
şi Policarp Philippovitz, vicarul apostolic al Muncaciului, fiindcă, spune 
dânsul, e primejdie să fie numit peste Maramureş un episcop schis�atic (336). 

(332) N. Iorga, Două scrisori ale lui Atanasie Anghel, p. 7. 
(333) Textul în N. Iorga, Scrisori fi inscripţii ardelene fi maramurefene, I, 

pp. 283-284. 
(334) Ibidem, pp. 284-285. 
(335) Zeitschrift Jar Katholische Theologie, lnnsbruck, 1880, p. 785. 
(336) Colecţia Annearu. 
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lncercările de unire ale lui Serafim au ajuns în curând la cunoştinţa 
credincioşilor din comitat, care protestează violent contra intenţiilor lui 
de a introduce în biserică inovaţii contrare datinei şi legilor vechi (337). 
Mişcarea credincioşilor nu pare a-l fi impresionat pe episcopul, care a ră
mas pe lângă vechile-i planuri. Astfel vedem că şi peste un an şi câteva 
luni, la 23 Februarie 1713, comitatul aduce hotărîrea de a scrie delegaţilor 
la dieta ardeleană ca să intervină la guvern să apere pe credincioşii români 
uniţi cu calvinismul împotriva acţiunii primejdioase a vlădicului lor (338). 
Temându-se dl acţiunea viguroasă a comitatului şi a credincioşilor poate 
avea µm\ări cu mult mai serioase decât cum îşi închipuia la început şi lip
sindu-i şi sprijinul cardinalului care voia să vadă Maramureşul supus Ju
risdicţiei Episcopiei de Muncaciu, Serafim şi-a schimbat atitudinea, aco
modându-se împrejurărilor pe care nu le putea nici schimba, nici stăpâni. 
Astfel dându-le garanţii suficiente, preoţii l-au ales din nou episcop în 
sinodul ţinut în 9 Martie 1713 la Sighet, iar în 16 Maiu a urmat şi recu
noaşterea comitatului (339). 

Răscoala lui Rakoczy a spulberat şi în Bihor micile rezultate, pe care 
pare a le fi obţinut între Români episcopul catolic Benkovics (+1702). 
La 17 Octombrie 1705 De Camillis scrie protopopilor şi preoţilor români 
din comitat că le trimite vizitator pe Andrei Bacsinszky, fiindcă a auzit 
că unii din ei " inceperunt frigescere in foie catho/ica ", revenind la vechea 
unire cu calvinismul, aruncă icoanele din biserici şi-şi iau a doua soţie 
înainte de a muri cea dintâiu (antequam prima moriatur) (340). 

ln acelaş sens raportează în 3 Decembrie 1706 şi vicarul rutean I. 
Hodermarszky Congregaţiei de Propaganda Fide, comunicându-i că în 
districtul Bereteului din Bihor, 16 sate întregi nu numai au pirilsit unirea 
ci au trecut la calvinism, au distrus şi ars icoanele, crucile, cărţile sfinte şi 
altarele. Pilda lor pare a fi urmată şi de Românii din judeţul vecin al 
Sătmarului (341 ). 

După prăbuşirea răscoalei rakoczyene, noul episcop catolic al Orăzii, 
contele Emeric Csaki, a încercat şi dânsul să răspândească unirea în satele 
româneşti. Vicarul său Mihail Kebell pe care-l trimise în acest scop la 

(337) A. Cziple, o. cit., p. 91. 
(338) Ibidem, pp. 91-92. 
(339) Ibidem, p. 92-93. 
(34-0) Hodinka, o. cit., p. 463-64. 
(341) ..... in tantum labefactata est unio sacra ut iam 16 integri pagi cum 

suis sacerdotibus in comitatu Bihar, in districtu Bereto dieto non solum ah unione 
ad schisma, verum ad calvinismum sunt prolapsi et nuperiis diebus imaginea, cru
ces, libros, altaria in unum cumulum congregarunt et taliter confregerunt, concul
carunt et combusterunt. Eosdem imitari et sectari videntur Valachi, ipsis vicini 
in comitatu Szatmariensi ". Hodinka o. cit., p. 469-70. 
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Beiuş îi raportează însă în Maiu 1711, că riu poate obţine nici un rezultat 
fiindcă preoţii români la toate ofertele de unire răspund că până nu pri
mesc poruncă dela Affatim (Antim ?) din Ţara Românească rămân cum 
au fost (342). Influenţă hotărîtoare a avut în atitudinea preoţilor de aci 
faţă de unire venirea în Bihor a episcopului sârbesc dela Arad, deşi Leo
pold I încă din 8 Octombrie 1701 interzise categoric orice amestec al 
patriarhului sârbesc, fie direct, fie prin trimişii săi, în chestiunile biseri
ceşti ale ortodocşilor depe teritoriul eparhiilor episcopilor latini (343). 
Acest lucru îl confirmă vicarul rutean Hodennarszky, care încercase însuş 
să viziteze judeţul, în scrisoarea trimisă la 5 Iunie 1713 din Oradea mitro
politului primat, cardinalului Christian August de Saxonia, spunând că 
peste 300 preoţi români s'au întors la ortodoxie "per ingres!um pseudo
episcopi Aradiensis " şi că dânsul - Hodertnarszky- a fost atacat de 
500 ţărani români în părţile Beiuşului (344). De altfel şi o altă informaţie 
din 1711 aminteşte preoţi români cari au părăsit catolicismul (345). 



Cap. III. 

Sub Episcopul Ioan Giurgiu Pataki 



PERSPFEJWE 

I. ALEGEREA ŞI NUMIREA LUI IOAN PATACHI. 

INFIINŢAREA EPISCOPIEI FĂGĂRAŞULUI 

Moartea lui Atanasie a aruncat biserica unita înd atât de pHpând:l, 
într'o situaţie deosebit de critid şi prccad, care a durat zece ani încheiaţi 
(Ioan Giurgiu Pataki s'a instalat abia în vara anului 1723 !). Cauzele acestei 
neobişnuit de lungi şi primejdioase vacanţe au fost crâncena lupt:l electo
rali, provocata de dorinţa Status-ului catolic, a guvernului, a Cancelariei 
aulice şi a Curţii de a aşeza în fruntea bisericii româneşti pc Ioan Giur
giu Pataki, care dorinţ:l se lovea de dârzenia neînfrânta de nimeni şi de 
nimic a protopopilor de a alege pe cehul Venceslav Franz, secretarul dela 
1699 înainte, al vl:ldicului dposat, apoi de interminabilele discuţii dintre 
Curtea vienez:l şi Curia papala privitoare la felul însuşi de organizare a 
bisericii unite şi la dreptul de patronat al lui Carol VI. Inverşunata lupt:l 
electoral:l pc care o cunoaştem în toate detaliile a fost însoţiU de toate apu
dturile ce le poate inventa în astfel de împrcjur:lri interesul sau pasiunea. 

Dela început chiar cercurile diriguitoare ale ţ:lrii precum şi Status-ul 
catolic unn:lreau aşezarea în Scaunul vHdicesc vacant a lui Ioan Giurgiu 
Pataki. Acesta se n:lscuse la 1682 în comuna Stdmbu, ungureşte Horgo
spatak:, de aci numele Pataki, din plrinţi ortodocşi. R:lmA.nA.nd orfan de 
tatl, a fost luat şi crescut de iezuiţi în colegiul lor din Cluj, trecând la 
ritul latin, apoi în Gyor (Ungaria), cum afirmi succesorul s:lu Ioan Ino
chentie Klein într'un memoriu din 24 Maiu 1734, trimis nunţiului vie
nez (346). De aci a fost trimis la Viena în institutul Pazmaneum unde 
a fost întiiul dintr� cei peste 300 col�gi iar în toamna anului.1705, în urma 
recomandaţiei lui Hevenesi, a fost primit în Collcgium Germanico-Hun
garicum din Roma. La începutul lui Septembrie 1710, ca teolog în anul 
al 4-lea, a plrlsit institutul, fiind trimis de Congregaţia de Propaganda 

(342) Bunytay V., Bihdrotinntgyt ls olaxai u a valldmnio. Budapest 1892, 
p. 35-38. 

(343) Ibidem, p. 47-48. 
(344) Hodinka, o. cit., p. 600. 
(345) A:.i igaz romai egyhaztol elpArtolt olâh papok. Bunytay, l. cit., p. 35. 
(346) Colecţia Şt. Pucu. 



Fide "ad missiones apostolicas ... per Transylvaniam et Valachiam" (347). 
La 3 Iunie al anului· următor scrie din Deva; unde se oprise venind dela 
Viena; cardinalului Josif Sacripantes şi secretarului Congregaţiei de Pro
paganda Fide, Ioan Gavalieri, spunând dl ţinutul este locuit numai de· 
Români, cari sunt foarte puţin instruiţi în materie religioaSll, cll predicân
du-le a constatat la ei îp.clinarea de a îmbrăţişa unirea cu Roma şi de aceea 
dacă va avea cele necesare pentru traiu şi îmbr�căminte, nădăjduieşte că 
activitatea sa de misionar va da roade bogate (348). Fiind supus jurisdic
ţiei mitropolitului primat al Ungariei, acesta i-a dat în 1711, dreptul de a 
catechiza şi predica, de a asculta spovedaniile, afară de acelea ale călugă
riţelor, de a deslega şi cazurile rezervate mitropolitului primat, de a bine
cuvânta sfintele vase necesare liturghiei (Potir, patenă, etc) şi de a sluji pe 
altar portativ ( super altare portatili) (349). ln 1712, după ce a cutreerat 
ţara un an de zile, se stabileşte în Făgăraş, pentrucă, cum spunea în scri
soarea din 20 Maiu trimisă cardinalului, "districtus Fogarasiensis sit ferme 
totus valachicus " (350). Aci se ocupa dela început cu gândul întemeierii 
unei şcoli româneşti, pentruca tineretul să nu fie silit să cerceteze şcoala 
calvinească. Comandantul cetăţii i-a făgăduit 200 floreni pentru cumpă
rarea terenului potrivit. ln urma intervenţiei cardinalului Ptolomei, că
ruia îi comunicase acest plan, Congregaţia de Propaganda Fide a hotărît 
la 22 August 1712 să-i dea, prin Nunţiatura din Viena; un ajutor, care să 
nu dep�şiască suma de 100 scudi, pentru întemeierea şcolii (351 ). După 
moartea lui Atanasie, la 20 Decembrie 1713, scrie din nou cardinalului 
Christian Augusţ de Saxonia solicitând reînoirea deleg�ţiei de misionar şi 
exprimându-şi în termeni destul de transparenţi, dorinţa de a ajunge în 
fruntea vlădiciei vacanţe (352). De altfel, pe când 'era teolog în Roma, 
se impusese atât de mult, încât unii îl credeau potrivit să fie numit succe
sor al lui De Camillis în fruntea episcopiei Muncaciului (353). 

(347) A. Keress, Matricola et acta Hungarorum in unive,-sitatibus Italiae studen
tium, II, Budapest, 1917, p. 110. Tatăl său se numea Ioan iar mama sa Salomea 
născută llea. 

(348) Z. Pâclişanu, Scrisori din bdtrâni, în revista Libertatea, Bucureşti, III, 
1935, p. 257. 

(349) Nilles, o. cit., I, p. 407. 
(350) N. Iorga, Inscripţii artklene fi Maramurefene, I, p. 286. 
(351) Colecţia N. Armeanu. 
(352) "Pro altiori ad Valachos jurisdictione de genu humillime supplicarem 

Eminentiam Vestram, si non timerem sapientissimae Eminentiae Vestrae occulta 
judicia; ne igitur magna petendo perdam et minora, me sapientissimae Eminentiae 
Vestrae arbitrio humillime submitto ". Nilles, o. cit., I, p. 407. 

(353) Vezi scrisoarea nunţiului vienez Santini din 26 Octombrie 1709 către 
Congregaţia de Propaganda Fide: " Mi viene indicato a tal titolo ii sacerdote 
Giov. Pataki, alunno del Colegio. di S. Apollinare supponendosi essere teoiogo del 
IV anno, di ottimi costumi e di molta abilita .•.... ". Hodinka, o. eit., p. 520. 



Fără îndoială, Giurgiu Pataki era singurul preot român cu temeinică 
pregătire teologidl şi, din acest punct de vedere, singurul potrivit a urca 
în Scaunul vlădicesc. Curtea vieneză şi guvernul aveau însă şi alte motive 
foarte puternice de a-l impune cu toate mijloacele. Pe Atanasie unirea îl 
găsise în Scaun, la numirea lui Roma n'a avut nici un amestec, pentru ea 
neexistând încă o episcopie română unită. Confirmarea lui în Scaunul 
vlădicesc unit s'a făcut de către împăratul la propunerea lui Kollonich care 
era delegatus natus al S. Scaun pentru_ soluţionarea chestiunilor în legătură 
cu trecerile la catolicism. Pentru· succesor problema se punea cu fotul 
altfel, cum a arătat-o cazul episcopiei Muncaciului care, când a fost vorba 
să se numească în fruntea ei un episcop unit, Roma a ridicat.o mulţime de 
obiecţiuni între cari principala era că pentru dânsa nu există încă o epi
scopie cu acest titlu. De aceea De Camillis a fost numit episcop ,titular 
de Sebaste cu jurisdicţie asupra teritoriului care forma vechea episcopie 
ortodoxă de Muncaciu. Nici în Transilvania nu exista pentru S. Scaun 
decât o singură episcopie de Alba Iulia, aceea de ritul latin. Episcopia 
nouă catolică de ritul grecesc trebuia deci creată. 

În legătură însă cu o nouă episcopie, se punea problema foarte im
portantă pentru Curtea Imperială : dreptul ei de patronat, adică dreptul 
de a numi episcopi se întinde şi asupra episcopiilor noi ori el rămâne limi
tat la episcopiile vechi istorice, a căror întemeiere se datora întâilor regi 
ai Ungariei ? Interesul deci de a avea în fruntea proaspetei biserici româ
neşti unite o persoană care prin educaţ

1

ia şi pregătirea sa să ofere garanţii 
certe de neclintită credinţii catolică, garanţii pe care Atanasie, cum a do
vedit-o furtuna din .vara anului 1711, nu le oferea, apoi interesul de a nu 
complica, prin aşezarea în fruntea ei a unei persoane necorespunzătoare 
vederilor S. Scaun, soluţionarea favorabilă a celor două probleme amintite, 
explică atitudinea cercurilor conducătoare ale ţării în cursul luptei elec
torale care a urmat după moartea lui Atanasie. 

Cu totul altul era punctul de vedere al fruntaşilor preoţimei româ
neşti unţte. Aceştia se aflau într'o situaţie cu totul nouă. Până la unire 
biserica românească îşi alegea episcopul conform hotărîrei dietei dela Turda 
din 1579. Acum însă, conform articolului 12 al Diplomei a doua leopol
dine, ea nu avea decât dreptul de a propune trei persoane potrivite (aptas 
et idoneas) dintre care împăratul numea pe una. Soluţia aceasta a fost un 
compromis între dreptul regelui de a numi episcopii catolici şi între dreptul 
preoţimei noastre de a-şi alege episcopul �i. Acest drept i-a fost redus la 
dreptul de propunere precum redus a fost şi dreptul împăratului, care nu 
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putea numi pe oricine ci numai una din cele trei persoane recomandate de 
reprezentanţii preoţimei. ;Nici Diploma a doua leopoldin4, nici vre-o alU 
dispoziţie nu fixa îns4 procedura alegerii iar cazuri de precedenţi nu exi
stau. Astfel nu era precizat4 compunerea sinodului care trebuia s4 aleag4, 
articolul 12 al Diplomei amintite spunând numai c4 " modemis pariter 
et futuris temporibus in futura vacantia, tres personas pro dignitate episco
pali aptas et idoneas nostrae Majestati Regiae proponant •.. ". Nici un 
cuvânt deci despre aceia care aveau dreptul s4 propun!, asemenea nu se 
indica cine trebue să-i convoace ca s4 fad propuneri, când şi unde şi cine 
prezidează adunarea lor, etc. 

ln situaţia aceasta confuzi un num4r de protopopi mai b4trâni s'au 
adunat la începutul lui Noembrie 1713, deci abia dup4 dou4 luni şi jum,
tate dela moartea lui Atanasie, la sfat în Alba Iulia şi au oferit scaunul 
vUdicesc iezuitului Szunyag, fostului teolog al vUdicului r4posat. Acesta 
referindu-se la statutele ordinului s4u care nu îngăduie membrilor să ocupe 
demnit4ţi în afara tagmei, a refuzat. Astfel protopopii l-au ales în unani
mitate pe secretarul lui Atanasie, cehul Venceslav Franz, care petrecea 
între dân:;,ii din 1699, învăţase limba românească şi obiceiurile româneşti 
şi prin purtarea sa faţ4 de preoţii cu cari venea zilnic în contact şi-a câştigat 
simpatiile tuturora. Din adunarea lor, protopopii au scris în 9 Noembrie 
mitropolitului primat, rugându-l să intervin! la împ4ratul pentru a fi numit 
în grabă, fiindcă au început să se prezinte candidaţi din Ţara românească, 
şi orice întârziere în ocuparea Scaunului aduce mari primejdii pentru unire. 
ln acelaş sens scria în ziua urm4toare cardinalului şi Szunyag (354-). 

N'a fost, deci, un sinod electoral ci o consUtuire a câtorva protopopi 
mai b4trâni. Acest lucru rezultă limpede din scrisoare lor către cardinalul: 
" nos seniores protopopae universam sinodum nostram repraesentantes consul
tari necessitatibus nostris his diebus conftuxeramus ". Şi Szunyag vorbeşte 

(354) Ambele scrisori în Nilles, o. dt., I, pp. 394-396. Din scrisoarea trimisă 
de guvernatorul Ardealului, S. Kornis, la 25 Octombrie 1713, Cardinalului Se
cretar de Stat al S. Scaun, rezultă că un sinod a avut loc înainte de această dată -
25 Octombrie - când a fost propus în locul întâi Venceslav Franz şi în locul al 
doilea Ioan Patachi. Guvernatorul stăruie pentru numirea acestuia din urmă, 
fiindci e cel mai potrivit să consolideze unirea şi, de altă parte, şi ordiner în stat 
căci Românii sunt poporul cel mai numeroto al ţării (potiorem incolarum numerum 
natio haec Valachica constituit), care ascultă orbeşte de preoţi, iar preoţii de episcop. 
Congregaţia de Propaganda Fide, cireia i s'a comunicat scrisoarea guvernatorului, 
a hotărît la 19 Decembrie si aştepte informaţiuni dela mitropolitul primat al Un
gariei şi <!,ela Nunţiul din Viena. Colecţia N. Armeanu. 
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în scrisoarea citată că "his diebus seniores protopoparum statuerunt unani
miter etc. " Al doilea lucru care trebuie remarcat este că împotriva dispo
ziţiunii art. 12 din diploma a doua leopoldină care dă bisericii unite dreptul 
s/1 propunl1 trei candidaţi, sfatul protopopilor a ales o singurtl persoantl, ceeace 
însemna limitarea şi mai mare a dreptului de patronat pe care îl revendica 
împăratul. Apoi, dânşii au ales un mirean, care nu făcuse niciodată studii 
teologice şi prin urmare nu avea nimic comun cu biserica română untiă 
decât doar faptul că fusese secretarul şefului acesteia. Astfel, deşi alegerea 
lor a fost călduros sprijinită de mitropolitul primat, Curţii i-a fost foarte 
uşor să nu ţină seamă de hotărîrea protopopilor adunaţi la Alba Iulia. 

Sub pretextul că alegerea s'a făcut prea curând după moartea lui Ata
nasie ş i  astfel cei în drept de a alege nu au avut timpul suficient să exa
mineze temeinic lucrurile, Curtea a respins propunerea făcută de proto
popii adunaţi la începutul lui Noembrie 1713. A fost convocat deci un 
sinod electoral pe ziua de 16 Aprilie 1714. De data aceasta Curtea şi-a 
dat gândul pe faţă ; vice-cancelarul Kaszoni trimise sinodului prin teolo
gul Szunyag care pare a fi convocat şi condus lucrările lui o scrisoare în 
care comunica dorinţa împiratului ca să fie propus şi Ioan Giurgiu Pa
talri. Szunyag a prezentat scrisoarea, stăruind şi din partea sa în senzul 
dorinţei împărăteşti. Intervenţia a fost însă zadarnică : protopopii au 
rămas pe lângă Venceslav Franz şi pentruca să se conformeze dispoziţiu
nei art. 12 din diploma din 19 Martie 1701, alăturea de el i-au mai propus 
pe protopopul Dumitru din Alba Iulia şi pe protopopul Pavel din Haţeg. 
La 20 Aprilie Szunyag scrie vicecancelarului: protopopii s'au încăpăţânat 
în prima lor hqdrîre refuzând sil-1 candideze pe Pataki (adrnodum R. D. 
Pataki candidare absolute noluerunt), cu toate stăruinţele sale (355). 

Incă în aceeaşi zi - 16 Aprilie 1714 - sinodul scrie mitropolitului 
primat comunicându-i rezultatul alegerii şi rugându-l să intervină ca na
ţiunea care numără peste 300.000 suflete să nu rămână fără păstor în 
mijlocul atâtor lupi răpitori. Tot atunci a scris şi vicecancelarului că şi 
acum stau ferm pe lângă Venceslav Franz care deşi nu e din neamul lor, 
totuşi ştie bine româneşte, cunoaşte ritul românesc şi a muncit cu zel 15 
ani în biserica unită şi pentru ea (356). O alt:ă petiţie a trimis-o împ:ă
ratului (357). Metropolitul primat a intervenit şi dânsul în 16 şi 10 

(355) Original în Archiva Cancelariei Aulice Transilvane Nr. 111-1716. 
(356) Orig. Ibidem nr. 128-1715. 
(357) Originalul Ibidem sub acelaş număr. 



Maiu 1714 la Cancelaria aulică pentru numirea secretarului ceh. 1n scri
soarea a doua dânsul accentuiază că întrucât alegătorii au procedat con
form dispoziţiunilor diplomei împărăteşti nu li se poate impune alt episcop 
în afară de cei propuşi de sinod, :dară de cazul că s'ar intenţiona să li 
se dea prilej să părăsească unirea. Cardinalul. se miră însuş, că Giurgiu 
Pataki n'a primit nici un vot şi ţine să-i comunice vicecancelarului "sub 
rosa " că din informaţiile ce le are din Roma resultă că acesta ar fi inter
venit pe lângă un cardinal ca S. Scaun să nu recunoască dreptul de patro- · 
nat al împăratului in Transilvania şi în locul lui Martonfi, numit de dânsul 
episcop latin în Alba Iulia, să fie numit el, Pataki, direct de către s. 
Scaun (358). La 28 Maiu mitropolitul primat, scrie în acelaş sens şi 
guvernatorului Ardealului : Incercarea de a impune bisericei unite un 
episcop nedorit de ea o poate determina să părăsească unirea (359). 

După sinodul acesta din 16 Aprilie au plecat la Viena şi cei doi cti
tori, Ştefan Raţiu şi Mihail Puiu, cari, deşi scriu de aci la 13 Decembrie 
1714 mitropolitului primat că dacă ar fi fost şi dânşii în sinodul amintit 
ar fi stăruit şi poate ar fi isbutit să facă să primească şi Pataki un număr 
de voturi, totuşi, se pare, că au intrigat şi împotriva acestuia şi împotriva 
cehului Venceslav Franz. Cel puţin aşa rezultă din scrisorile vicecance.
larului Kaszoni trimise iezuiţilor Szunyag şi Laurenţiu Petz, superiorul 
iezuiţilor din Alba Iulia. 

Nici stăruinţele protopopilor nici ale mitropolitului primat n'au putut 
frânge rezistenţa guvernatorului Kornis şi a · vicecancelarului Kaszoni. 
Cel dintâiu scria în 20 Iunie 1714 mitropolitului primat că toată nobilimea 
română şi mare parte a preoţimei îl voesc pe Pataki, iar Kaszoni într'un 
lung raport trimis conferinţei ministeriale îndată după sinodul din 16 Apri
lie, face o adevărată apologie a meritelor şi virtuţilor lui. Vicecancelarul 
atrage atenţiunea şi asupra faptului că episcopia română unită nu e cano
nizată, că dreptul de patronat al regelui asupra ei e discutabil, fiindcă 

nu are nici o fundaţie dela regii Ungariei, ci episcopul tr;leşte din contri-
buţiile preoţimei iar reşedinţa a zidit-o principele Tării Româneşti, Mihai, 

(358) Orig. ambelor scrisori Ibidem nr. 111-117 Acuzaţia aceasta -0 repetă 
peste câteva zile mitropolitul primat şi în scrisoarea trimisă guvernatorului Ardea
lului. Ea este însă falsă. Cardinalul căruia îi scrisese Pataki a fost Ptolomeus (To
lomei) pe care îl avuse profesor în Roma. Aflând de svonurile răspândite privitor 
la Pataki, Ptolomeus scrie mitropolitului primat la 21 Iulie 1714 : liberum omnino 
esse Dominum Pataki ah huiusmodi culpa suisque in literis ad me datis neque mentionem 
umquam fecisse de episcopatu Transylvaniae neque de novo domino episcopo eius dio
cesis. Orig. Ibidem, nr. 128 - 1715. 

(359) Orig. Ibidem, Nr. 111 • 1716. 
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când a avut şi Ardealul sub stăpânirea sa, că Alba Iulia e rezidenţa a încă 
unui episcopat catolic - a celui latin - şi astfel ar fi foarte cuminte ca la 
Roma, unde chestiunea va întâmpina, probabil, multe dificultăţi, să se 
propună o persoană potrivită din toate punctele de vedere (360 ). 

Curtea a aprobat acest punct de vedere şi a rânduit o nouă alegere. 
Un nou sinod a fost deci convocat pe ziua de 24 Noembrie 1714 în aceeaşi 
Alba Iulie. Cu mult înainte însă de această dată, aderenţii lui Pataki au 
început o viguroasă acţiune de propagandă, neobişnuită în astfel de împre-

. jurări, pentru a asigura biruinţa candidatului lor. Si partida lui Venceslav 
Franz şi aceea a lui Pataki au pus la temelia agitaţiilor l�r o idee, care sur
prinde pentru vremile acelea, idea nationala româneasca. Puşmanii celui 
dintâiu spuneau că nu-l vreau fiindcă nu este român, ci slav şi slav fiind va 
slaviza biserica românească. Duşmanii lui Pataki spuneau, la rândul lor, 
că nu-l pot accepta fiindcă nu stie bine româneste şi fiind trecut la ritul latin, 
dacă va ajunge în fruntea bisericei româneşti, va încerca să latinizeze ritul 
acesteia. Conştiinţa aceasta a caracterului naţional al bisedcii româneşti 
unite, pe care o găsim manifestându-se dela începuturile ei, îi caracteri
zează toate marile acţiuni viitoare şi ea a făcut să aibă în evoluţia vieţii 
publice româneşti rolul important pe care l-a avut. 

La 1 Iunie 1714, boerii din Tara Oltului trimit din .adunarea lor ţinută 
la Făgăraş vice cancelarului Kaszoni o petiţie scrisă în u·ngureşte în care, 
între altele, spun, că au înţeles din anumite informaţiuni că în sinodul 
din urmă (16 Aprilie) s'ar fi spus că potrivit Pravilei liturghia trebue slu
jită în bisericile româneşti slavoneşte şi prin urmare că episcopul, trebue 
să fie de viţă slavă. Dânşii protesteazll şi afirmă că şi până acum preoţii 
cari au ştiut au făcut slujbă româneşte. Cer să li se dea un vliidică din 
neamul lor. Cel mai potrivit e Ioan Pataki parochul Făgăraşului. 11 roag.I 
apoi să nu dea crezământ acelora care spun că dânşii ar dori sll se facă 
slujbele slavoneşte sau sârbeşte pentrucă, dimpotrivă, cer ca şi în viitor 
liturghia să se slujeasdl româneşte c:lci numai aşa vor avea mângâere su
fl.eteascll dacă vor înţelege ce zice preotul (361). La 12 Octombrie 1714 
s'a ţinut în comuna Sona o mare adunare preoţească condusă de proto
popul Ionaşcu din Veneţia, vicarul episcopiei, la care a participat preo
ţimea din Scaunele Cincul Mare, Cohalm; Odorheiu şi din o parte a comi
tatului Alba. Adunarea redact.ează o petiţie semnată şi întărită cu peceţile 
a 160 preoţi, cari cer să li se dea vlădică de neam românesc şi anume pe 

(360) Orig. Ibidem acelaş număr. 
(361) Orig. Ibidem, Nr. 111-1716. 
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Ioan Pataki (362). La 15 Noembrie, cu câteva zile deci înaintea sinodu
lui electoral, boerimea făgărăşeană redactează o nouă petiţie cerându-l 
şi acum pe Pataki " pentrucă nu e străin ci e din sângele nostru şi din 
neamul nostru " (363). 

Despre sinodul din 25 Noembrie 1714 avem infonnaţiuni mai amănun
ţite, care deşi nu sunt totdeauna obiective - fiecare informator prezintă 
cu prea multă pasiune interesele candidatului său - totuşi ele ne îngădue 
să înţelegem întreaga frământare a reprezentanţilor bisericii româneşti unite. 
Sinodul s'a ţinut în prezenţa delegaţilor Statu-ului catolic, cari au prezen
tat şi ordinul împărătesc adresat protopopilor, în care aceştia sunt îndem
naţi să-l voteze pe Pataki. Au participat 39 protopopi - acela al Veneţiei, 
Ionaşcu, a fost scos dela şedinţă de iezuitul Uyhazi, care spunea că în 
prezenţa lui, recunoscut ca un fanatic agitator pentru Pataki, protopopii 
nu îndrăsnesc să-şi spună liber părerile - cari au votat toţi pentru vechiul 
lor candidat Venceslav Francz (364). 

Nici sinodul acesta, în care protopopii au dovedit o atitudine atât de 
energică şi hotărîtă şi o statornicie care le făcea mai mare cinste, ştiind 
rezista tuturor îndemnurilor, chiar când acestea veneau dela Curtea îm
părătească, n'a putut pune capăt luptelor electorale. Aderenţii lui Pataki 
văzându-se sprijiniţi de Curtea din Viena, de cancelaria aulică, de guver
nul ardelean şi de Status-ul catolic au continuat lupta cu şi mai multă în
dărătnicie şi cu prea puţine scrupule în alegerea mijloacelor. ln urma ace
stor agitaţii numărul aderenţilor lui Patachi a început să crească. ln 10 
Decembrie 1714 protopopul Aron din Jichindeal aduce la cunoştiinţa 
celor în drept că "votuluim " pe pater Patachi Ianos şi pe protopopul 
Pavel din Tuşteia (Haţeg) şi protopopul Dumitru din Bălgrad iară pe Franţi 
nu-l votuluim. Incă ne plecăm după zisa înălţatului împărat. " Decla
raţia este întărită cu peceţile şi semnaturile a 20 preoţi, cari, şi dânşii, 
declară că " ne plecăm toţi la poala înălţatului împărat şi primim ce ne 
va dărui nălţia sa ". Asemenea şi protopopul din Cergău : " Eu protopop 
Simeon at Cergău voesc pe Pater Patachi să fie vlădică ". Urmează şi 
aci iscăliturile a 14 preoţi (365). 

ln ziua când Aron din Tichindeal cu cei 20 de preoţi ai săi se pleca 
la "poala înălţatului împărat", protopopii din jurul Alba Iuliei primesc 
dela guvernatorul Kormis, prezidentul Status-ului catolic, o scrisoare, în 

(362) Originalul în arhiva cancelariei aulice transilvane Nr. 128 -1715. 
(363) Mivel o kegyelme a mi veriink es nemzettsegiink, nem idegenunk. Orig. 

Ibidem, sub acelaş număr. 
(364) În arhiva cancelariei aulice Nr. 128 - 1715 se păstrează traducerea lati

nească a listei de votare. 
(365) Orig. în Ibidem, Nr. 111 - 1716. 



care sunt invitaţi să indice o zi potivită pentru ţinerea unui nou sinod, în 
care, conform poruncii împăratului, să fie ales Ioan Pataki. Sinodul se 
va ţine, zice scrisoarea, în Sibiu pentrucă aci protopopii vor putea ţine mai 
uşor legătura cu Status-ul catolic (366). Cei patru protopopi pe care 
sinodul din 24 Noembrie i-a ales ca să urmărească executarea hotărîrilor 
lui, scriu încă în aceaşi zi mitropolitului descoperindu-le planul guverna
torului şi protestând împotriva amestecului lui ilegal în afacerile bisericii 
române unite (367). 

Mulţi protopopi au declarat că nu vor merge la Sibiu şi nu vor lua 
parte la un alt sinod decât în cazul când acesta va fi convocat de Majesta
tea Sa împăratul. Si într'adevăr la adunare - căci sinod nu se poate numi 
- care a avut loc în 28 şi 29 Decembrie 1714 la Sibiu, în casele contelui 
Mikes, reprezentantul Status-ului catolic ardelean, au luat parte foarte 
puţini protopopi. Adunarea a declarat nul sinodul din 24 Noembrie şi 
a strâns voturi pentru Patachi. Au votat pentru el protopopul Costea din 
Hopârta, Radu din Colun, Stan din Armeni, Petru din Somfalău, Oprea 
din Răşinari, Nicolae din Biia, Ioan din Racovita şi Niculae din Voila. 
Tot atunci au fost prezentate şi patru declaraţii: una iscălită de 33, a doua 
de 116, a treia de 21 şi a patra de.22 preoţi, cari toţi îl vor pe Patachi. 
Protopopul Petru din Daia şi Avram din Vinţul de jos au fost şi acum 
împotriva lui. Acesta din urmă, a zis : dacă Majestăţii sale nu-i place 
nici unul din cei trei candidaţi ai nostri, deie-ne libertatea să alegem alţii. 
Pe părintele Patachi nu-l cunosc (368). 

Scopul adunării din 28 şi 29 Decembrie a fost numai anularea hotă
rîrilor sinodului din 24 Noembrie şi propaganda pentru Patachi. Mai 
mare importanţă nu i-au dat nici chiar convocatorii ei, care pe baza votu
rilor primite aci nu s'au simţit îndreptăţiţi să ceară Curţii împărăteşti nu
mirea candidatului lor. Li s'a p:lrut deci necesară convocarea unui nou 
sinod, nu la Alba Iulia ci la Sibiu. " Protopopii mai bătrâni „ scriu în 
2 Ianuarie 1715 din nou lui Kaszoni prQtestând împotriva nelegiuirilor 
guvernului, care vrea să le impună într'un mod nepotrivit şi neobişnuit şi 
cu folosirea celor mai nebănuite violenţe (insolito et incovenienti more 
inexcogitabilibusque adhibitis modis et violentiis) pe Ioan Patachi şi ru
gându-l să le dea sprijinul său puternic ca să se poată apăra contra acestor 
încerc:lri (369). Protestul a r:lmas şi de data aceasta zadarnic : la 9 Ia
nuarie 1715 s'a ţinut la Sibiu un nou sinod electoral sub preşedinţia con-

(366) Scrisoarea din 10 Decembrie 1714 a lui L. Petz către Kaszoni. Ibidem, 
Nr. 111 -1716. 

(367) Orig. Ibidem. 
(368) Toate listele de votare Ibidem, Nr. 128 - 1715. 
(369) Orig. Ibidem, Nr. 111 -1716. 
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telui Mikes, asistat de interpretul Ion Boer. La sinod pare a nu fi parti
cipat dedt câţiva protopopi cari îl voiau acum pe Patachi. Petiţia trimisll 
împâratului este semnatâ numai de patru inşi, cari, evident, toţi îl cer pe 
dânsul. La sinod s'au prezentat şi 12 preoţi din protopopiatul Biei, dând 
o declaraţie întăritâ cu iscăliturile şi peceţile lor în care spun că vreau să 
le fie vlădică Ioan Patachi. 

Agitaţia a continuat şi după aceasta. În 12 Ianuarie boerii din Tara 
Făgăraşului ţin o nouă adunare ·la Voila, de unde trimit împăratului o 
petiţie semnată de Ioan Stoica şi Gavrilă Sirvacy cerând numirea lui Pa
tachi (370). În 18 Ianuarie 1715 Vanceslav Franz pentru care preoţimea 
română a luptat cu atâta statornicie, scrie vicecancelarului Kaszoni că re
nuţă la vlădicie (371 ). 

După " sinodul " din 15 Ianuarie Kaszoni a prezentat Curţii împă
răteşti un lung şi amănunţit raport despre luptele purtate în jurul Scau
nului vlildicesc, recomandându-l cu multă căldură pe Ioan Patachi " (372). 
Conferinţa ministerială ţinută la 24 Martie a primit propunerile vicecance
larului şi l-a propus pe Patachi împăratului pentru numire. Pe referatul 
conferinţei împăratul a scris hotăritorul "placet Caro/us " şi astfel chestiu
nea a fost pentru forurile de acasă rezolvată (373). 

La 23 Decembrie 1715 împăratul scrie Papii, că murind episcopul 
Atanasie, l-a numit, întemeiat pe dreptul său de patronat pe Ioan Pa
tachi " tamquam personam ideoneam ac bene meritam " constituindu„i 
ca beneficiu episcopesc bunuri imobile din bunurile fiscale cari îi aduc un 
venit anual de 3.000 floreni. II roagă pe papa să-l confirme, sll-i dea auto
rizaţia de a putea sluji după amândouă riturile (latin şi grecesc) şi bula de 
numire să i-o dea fără plata taxelor obişnuite fiindcă are venituri mici (374). 
În aceeaşi zi îi scrie şi Mitropolitului primat, cardinalului Christian August 
de Saxonia şi "oratorului" pe lângă Vatican, contele Gallas, rugându-i 
să intervină pe lângă S. Scaun în acest sens (375). La 28 Martie 1716, 
cardinalul Schr'attenbauch, îi scrie din Roma împăratului că ieri, în 27 
după amiază, a fost la papa şi conform instrucţiunilor din 4 Martie, a stă
ruit pentru numirea celor doi episcopi ardeleni (Martonfi şi Patachi). 
Privitor la acesta din unn:11 a ridicat "einige Difficultăt ". Chestiunea va 

(370) Orig. Ibidem, Nr. 128 -1716. 
(371) Copie în Collectio Maior manuscnptorum historicorum a contelui Kemeny 

A. tom. XXVIII pag. 534-35 în Archiva Muzeului ardelean din Cluj. 
(372) Orig. în archiva Cancelariei aulice transilvane, Nr. 111 - 1715. 
(373) Copia în colecţia citată a contelui Kemeny tom. XXVIII p. 536-38. 
(374) Nilles o. cit. I p. 413-415. 
(375) Intâia Ibidem· p. 409-411, a doua în copie în colecţia citată a contelui 

· Kemeny p. 492-96. 
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merge la Congregaţia de Propaganda Fide şi de aci la Congregaţia s. Ofi
ciu (376). 

Dificultăţile au fost acelea care se bănuiau dela început: Roma spu
nea că nu pot fi doi vlădici catolici în acelaş oraş (Alba Iulia) ori pe acelaş 
teritor (377), că episcopul de ritul grecesc trebue să fie călugăr, că drep
tul de patron al împăratului nu se întinde şi asupra noii episcopii şi că 
Pataki ar trebui să treacă dela ritul latin la cel grecesc ceeace Romei ase
menea nu-i convenea. În jurul acestor probleme au început lungi şi plic
tisitoare tratative între Curia din Roma şi Curtea din Viena, care nu se 
cunosc încă în amănunte şi care au durat până în vara anului 1721 când, 
în sfârşit, prin bulla Rationi congruit, a fost creată pe seama Românilor 
uniţi o nouă episcopie. Episcopia n'a fost creată la Alba Iulia, unde re
zida celalalt episcop catolic, ci, la propunerea conferinţei ministeriâle care 
a avut loc după ce s'a aflat din informaţiile cardinalului Schrautenbach, 
opoziţia s. Scaun faţă de întemeerea unei noi episcopii catolice în acest 
oraş, la Făgăraş. În primul moment conferinţa s'a gândit că dificultatea 
ar putea fi înlăturată dacă episcopia cealaltă s'ar numi episcopatus latini 
ritus Hungarorum iar cea nouă episcopatus graeci ritus V alachorum. ldeia 

(376) Orig. în archiva cancelariei aulice transilvane Nr. 128 - 1715 copia în 
colecţia citată a lui Kemeny p. 611-612. 

(377) Dificultatea aceasta emana din hotărîrea conciliului ecumenic IV dela 
Lateran din 1215 care prevedea că: Prohibemus omnino ne una eademque civitas 
sive dioecesis diversos pontifices habeat, tamquam unum corpus diversa capita .... 
Sed si propter praedictas causas (diversitas rituum et linguarum) urgens necessitas 
postulaverit, pontifex loci catholicum praesulem nationibus illis conformem provida 
deliberatione constituat sibi vicarium in praedictis, gui sibi per omnia sit obediens 
et subiectus ". Int�meiat pe această dispoziţie a conciliului amintit, episcopul la
tin al Ardealului, Martonfi, numit de curând, intervenise mereu la Roma ca viito
rului episcop 11J1it să i se dee titlul dela o episcopie in partipus infidelium, cum a 
avut De Camillis titlul de episcop de Sebaste sau episcopul armean Vizirescu care 
era episcopus Aladiensis, apoi să-i fie supus dânsului (mihi subordinatum reddere) 
cum este supus episcopul Muncaciului episcopului latin din Eger. "Oppidum 
enim Fogaras meae jurisdictioni subiectum alium ordinarium de jure agnoscere · 
non potest, neque una eadem ecclesia duos sponsos cum bigamia patitur, • unde 
dioecesis Transilvaniensis nunquam praeter unicum Alba Juliensem episcopum 
habuit ". (Scrisoarea din 8 Octombrie 1718 a lui Martonfi către cardinalul Sacri
pantes, prefectul Congregaţiei de Propaganda Fide în Nilles I, 421-422). La 24 
Octombrie, Ioan Patachi a atras atenţiunea mitropolitului primat asupra încercă
rilor episcopului latin de a împiedeca înfiinţarea episcopiei· româneşti unite, co
municându-i informaţiile pe care Ie primise in această chestiune din Roma dela 
un anume Lucio Axnato Torrini (Ibidem I, pag. 418-20). Episcopul latin a conti
nuat lupta contra episcopiei unite până în ajunul înfiinţării ei, căci şi în 1721 scria 
episcopului de Oradea, contelui Emeric Csaki, care petrecea în Roma, să inter
vină ca vlădica român să fie supus ca sufragan autorităţii dânsului - depeudenter 
suffraganeusa legyen az erdelyi pilspoknek - cum este supus şi episcopul rutean, 
Bizanczi, episcopului de Eger. Bunyitai V o. cit. p. 56. 
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a fost părăsită propunându-se soluţia ca beneficiul făgăduit sil fie dat la 
Făgăraş unde se găseşte şi biserică potrivita pentru catedralii şi ţinu tul 
este locuit de Români (378). Astfel ca oraş de reşedinţă bulla papală 
fixează Făgăraşul iar biserica de aci e declarata catedrală, având hramul 
S. Nicolae în locul s. Treimi pe care îl avea vechea catedrală b4lgrădeană. 
Beneficiul episcopiei îl constitue satul Beşimbac (în realitate Sâmbăta de 
jos) şi domeniul Gherlei dăruite spre acest scop de către împăratul Carol 
VI în anul 1717 din bunurile fiscale, aducând un venit anual de 3083 flo
reni. Pe baza acestei fundaţiuni împăratul amintit şi succesorii lui vor 
avea dreptul de patronat asupra episcopiei. Se va zidi în cel mai scurt 
timp o reşedinţă potrivită cu suma de 4000 floreni destinaţi pentru ea (379). 
Şi se vor aşaza acolo cillugări de ritul grecesc cari să ţină locul canonicilor 
din episcopiile latine. Este de remarcat că noua episcopie nu e supusă 
ca sufragană nici unei mitropolii, deci nici mitropoliei din Estergom, al 
cifrei titular a continuat să exercite jurisdicţia asupra ei numai pe baza 
art. 5 al diplomei a doua leopoldine care prevedea că " episcopus ritus graeci 
directe ab archiepiscopo Strigoniensi, tamquam singulari patrono eorundem 
cum toto clero principalem habebit dependentiam ". Bulla de numire a lui 
Pataki îi dă acestuia autorizaţia de a trece la ritul grecesc şi-i impune în
fiinţarea unui seminar teologic pentru pregătirea preoţilor (380). O di
plomă împărătească de numire Patachi n'a avut, cum au avut toţi antece
sorii şi urmaşii săi. Conferinţa ministerială din 30 Decembrie 1723, ocu
pându-se de chestiunea diplomei şi vizând că aceea cu care a fost numit 
Atanasie în 1701 cuprinde şi condiţia atârnării lui de mitropolitul primat 
din Esztergom, nu îndrăsnea nici �ă o omiti din diploma lui Patachi fără 
o autorizaţie prealabilă a împăratului, nici să o introducă pentru a nu da 
naştere la noi discuţiuni cu S. Scaun. Conferinţa propune să se întoc
mească diploma de conferire numai a bunurilor episcopeşti (beneficiorum 
temporalium). Pe hotărîrea aceasta a conferinţei Carol VI pune apostila: 
placet opinio conferentiae in omnibus punctis propositis" (381). Aşa se ex
plică faptul că în loc de diplomă, împăratul a făcut cunoscută numirea lui 

(378) Orig. Archiva Cancelariei aulice transilvane Nr. 111 - 1716. 
(379) Suma de 4000 floreni pentru zidirea unei reşedinţe în Făgăra'? a fost 

dată de Carol VI în anul 1720 (I. Kemeny, Transylvania possessionaria I, sub 
voce Balazsfalva). Reşedinţa nu s'a zidit precum nu s'a zidit nici localul pentru 
mânăstire, deşi vlădica Pataki strânsese o parte din materialul necesar, pe care l-a 
folosit apoi pentru casa din Sâmbăta de ios, unde pare a fi locuit cea mai mare 
partea a timpului. A. Bunea, Episcopul Ioan Inocentiu Micu Klein. Blaj, 1900 
p. 13-14. 

(380) Amândouă bulele în Nilles o. cit. I p. 431-442. Intâia şi în Petru Maior 
o. cit. p. 193-196. 

(381) Orig. Archiva Cancelariei aulice transilvane nr. 80 - 1723. 



Patachi prin ordinul special din 28 Septembrie 1723 trimis guvernului 
ardelean. Ordinul spune însuş că " expediendi diplomatis rationem oc
currerit consideratio, quae ulteriorem sui requirit discussione, hinc quoad 
superinde nostra sequetur resolutio, vobis interea hisce benigne mandamus, 
quatenus praeattactum fidelem nostrom Ioannem Nemeş Lib. Baronem de 
Patak pro vero, reali et indubitato ...... episcopo Fogorasiensi ...... agno-
scere .... ". Ordinul a fost citit în şedinţa dela 1 Februarie 1724 a guver
nului şi el a ţinut loc diplomei de numire (382). În schimb Patachi a 
fost ridicat, ca şi colegul său de ritul latin, la rangul de baron, fiind distins, 
în acelaş timp, şi cu titlul de consilier împărătesc, titlu cu care s'a întors 
dela Viena în anul 1701 şi antecesorul Atanasie Anghel. 

Luarea bisericii din Făgăraş şi declararea ei de catedrală a episcopiei 
unite a produs profunde amărăciuni şi mari nemulţumiri. Românii de 
aci nu au primit unirea ; protopopul Stan protestase chiar alături de preo
ţii braşoveni, împotriva ei în 27 Iunie 1701. Apoi biserica era ctitoria lui 
Constantin Brâncoveanu ale cărui sentimente faţă de unire erau cunoscute 
şi care Usase în 1699 pe seama preoţilor ei o fundaţie de 250 de taleri ce 
urmau să fie încasaţi în fiecare an din venitele vămii domneşti dela Rudlr 
şi Dragoslave, însă numai până când preoţii " vor ţine legea aceasta pra
.voslavnică iar de cumva ar schimba legea şi n'ar fi întru a răsăritului bise
rică şi credinţă să fie lipsiţi de această milă ce am făcut". Credincioşii 
ortodocşi au protestat mereu împotriva luării bisericii lor, a protestat şi 
văduva ctitorului în repetate rânduri. Toate protestele au rămas zadar
nice ceeace evident a creat noului episcop o atmosferă foarte puţin favo
rabilă şi amicală în chiar locul reşedintei sale. Acest fapt apoi duşmănia 
cu care aproape unanimitatea protopopilor au luptat cu atâta hotărîre îm
potriva alegerii lui, � făcut ca instalarea în vlădicie a lui Patachi să aibă 
loc fără .entuziasmul obişnuit în astfel de împrejurări, în ziua de 17 August 
1723, la zece ani, deci;după moartea anteceserului Atanasie. (S. Dragomir 
în a sa Istoria desrobirii religioase I p. 99 şi 102 vede o contradicţie între 
afirmaţia lui Patachi că s'a instalat 16 Calendas Septembris- şi între infor
maţia cronicarului braşovean Radu Tempea că instalarea a avut loc în 6 
August, informaţie pe care o confirmă şi un raport oficial din 1724 
spunând că instalarea s'a făcut în " vara anului 1723 ". Domnia sa por
neşte, evident, din convingerea că 16 Ca/endas Septembris = 16 Septembrie 
precum în alt loc crede că 15 Calendas lunii= 15 Iunie. Greşeala este 
surprinzătoare. 16 Calendas Septemhris este 11 August. Patachi a folosit în 
scrisoarea sa către mitropolitul primat stilul nou. Ori 17 August stil nou 
1723 este 6 August stil vechi 1723. Prin urmare este exactă şi afirmaţia 

(382) Orig. în Archiva Guvernului ardelean· nr. 14 -1724. 
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lui Patachi - ar fi şi absurd a presupune că acesta ar fi uitat ziua insta
lării sal.e în Scaunul vlădicesc - şi informaţia lui Radu Tempea. Gre
şeala lui Silviu Dragomir este cu atât mai de neînţeles, căci scrisoarea amin
tită a lui Patachi e din VIII !dus Septembris ceeace înseamnă 6 Septembrie. 
Ori dânsul nu putea raporta în 6 Septembrie că a fost instalat în 16 Sep
tembrie al aceluiaş an). Răceala cu care a fost primit noul vlădică apare 
din însăşi scrisoarea, foarte scurtă şi foarte sobră, pe care a trimis-o la 6 
Septembrie mitropolitul primat şi care se deosebeşte cu totul de loquaci
tatea şi efuziunile sentimentale ce caracterizează celelalte scrisori ale sale. 
Intreaga dare de seamă despre instalare cuprinde abia 12 rânduri. (Textul 
în Nilles o. cit. I, p. 462-463. Cfr. însă descrierea din Insemn/lrile de cro
nică ale clericilor din Scheii Braşovului, care vorbesc totuş de marea pompă 
a instalării, vlădica fiind primit de preoţi " şi cu toţi orăşenii ! I Buletinul 

comisiunii istorice a României. XII (1933) p. 76-77). 
Românii de aci au continuat a rămâne ortodocşi şi sub păstorirea lui 

Patachi. ln 1734 episcopul Klein scria că biserica din Făgăraş este în
chisă din cauza lipsei de credincioşi (A. Bunea o. cit. p. 34). Abia în 1734 
a primit unirea protoi;opul Vasile Baran după ce i-se asigurase de către 
stat plata sumei de 100 "imperiali" pe care o încasa mai înainte din veni
tele vămii Rucărului, potrivit fundaţiei lui Conatantin Brâncoveanu!. 
(Suma de 100 " imperiali " s'a aprobat de către împăratul Carol VI în 
anul 1734 iar nu în 1738 cum spune A. Bunea, o. cit., p. 136. Acest fapt 
rezultă din scrisoarea dela 18 Martie 1734 a unui anume Sebastiani prin 
care episcopul era pus în curent cu vederile nunţiului papal şi care îi scrie 
la data de mai sus " Praeter omnem spem favorabile iam emanavit decre
tum, vi cuius domino parotho Fogarasiensi ah axcelsa Camera ad proxi
mum Triennium pro singulis annis centum Imperiales assignati fuerunt, 
quam notitiam quia gratissimam futuram esse non dubito, idcirco illam 
Illmae ac Rmae Dominationi Vestrae praesentibus perfero ..... " Orig. în 
arhiva Mitropoliei Blajului. După Insemnarile braşovene citate, Vasile 
Baran a trecut la unire după căsătoria cu fata lui Ionaşcu, protopopul 
Veneţiei, vicar al lui Atanasie şi unul din cei mai entuziaşti aderenţi 
ai lui Patachi. Tatăl lui Vasile Baran a fost Florea Băran protopopul Bra
şovului. După căsătoria cu fata lui Ionaşcu s'a întors la Braşov, unde a 
slujit un timp ca dascăl la biserica de acolo. Simţind însă credincioşii dl 
ar fi unit nu l-au mai tolerat în slujbă. De aceea a mers la Fagaraş unde 
a ajuns protopop. Buletinul comisiunei istorice a României XII 1933 p. 71 ). 

ln timpul vacanţei neobişnuit de lungi conducerea eparhiei revenea 
de drept vicarului episcopului răposat, protopopului Ionaşcu din Veneţia, 
care trebu1.a să fie asistat, ca şi vlădica, de teologul iezuit. Impl'lratul nu 
s'a mulţumit cu atâta ci a instituit un director al bisericii române. Acesta 



a fost, la început, superiorul iezuiţilor sibieni Iosif Bardia, iar după moartea 
lui, întâmplată în 1716, Gheorghe Regai, care a deţinut această slujbă 
până la numirea, în 1721 şi de către papa a lui Patachi, pe lângă care a 
continuat a funcţiona în calitate de teolog (383). Conducerea reală a bise
ricii române unite au avut-o fără îndoială cei doi iesuiţi. Astfel vedem că 
guvernul se adresa în chestiunile bisericii româneşti unite nu vicarului, ci 
lui Regai (384). Dar nu numai directorul se amesteca în vieaţa bisericii 
ci şi alţi iezuiţi cari nu aveau nici o calitate oficială pentru astfel de ameste
curi. ln 23 Octombrie 1722 Antoniu Kiffer, superiorul iezuiţilor sibieni, 
mustră pe preotul din Mohu (385). Tot el dă însărcinări preoţilor sâ 
conducă parochiile (386). Protopopul Ionaşcu sta în Veneţia lui, ocupat 
cu grijile protopopiatului şi ale parochiei sale. Scaunul vlădiceasc era însă 
la Bălgrad, unde pare că se stabilise şi Regai (387) şi preoţimea era obişnuită 
a merge acolo şi a aştepta sprijin şi îndrumări de acolo. Toate infonnaţiu
nile contemporane sunt unanime în a accentua marea primejdie pe care o 
prezenta pentru biserica unită şi pentru unirea însăş lunga vacanţă a Scau
nului vlădicesc. Zece ani încheiaţi n'a avut cine să sfinţească mirul, cine 
să sfinţească biserici şi să hirotonească preoţi. Candidaţii la preoţie tre
ceau munţii în Tara Românească şi Moldova, mergeau în Maramureş la 
Stoica sau Ţirca ori la episcopul sârbesc din Arad pentru a primi hiro
tonia. Intr'o scrisoare către împăratul Patachi arată că numărul acestora 
se urcase la 400 (388). Aceşti 400 de preoţi hirotoniţi de episcopi orto
docşi, duşmani toţi ai unirii erau evident tot atâtea elemente de diso
luţie De altfel Patachi însuş mărturiseşte în scrisoarea citată că " Id 
haud negari potest schisma adhuc multis in Iocis inter clerum vigere " şi 
d " ex senioribus popis et plurimis recenter a schismaticis ordioatis ..••.. 
admittere difficultant .... se in persona sua ab episcopali per Transylva
niam unitorum jurisdictione dependere posse •.... " Sigur nu va fi lipsit 
nici agitaţia protestanţilor, cărora amânarea numirii episcopului şi trece
rea conducerii bisericii în mâinile iezuiţilor le oferea şi prilej şi motive sufi
ciente pentru acţiunea lor de distrămare a operii unirii. 

(383) Nilles, o. cit. I, p. 398. 
(384) Hunnuzachi-lorga, Documente XV, 2 p. 1597. 
(385) Ibidem, p. 1596. 
(386) Ibidem, p. 1597. 
(387) De aci scrie în 12 August 1722 Sibienilor plângându-se că nu se respectă 

scutinţele preoţilor uniţi. Ibidem, 1593. 
(388) Nilles, o. cit. I, p. 464. În 1720 din 22 preoţi români câţi se găseau în 

satele din Scaunul Săliştei, 8 au fost hirotoniţi de episcopul sârb din Arad. Hur
muzachi-Iorga, O. cit. XV, 2 p. 1578. Numărul de 400 preoţi sfinţiţi peste hotare 
nu este exagerat. O statistică din 1716 arată că din 2747 preoţi români câţi se 
găseau atunci în Ardeal, uniţi erau 2260 iar ortodocsi 456. S. Dragomir, o. cit., 
p. 108. 
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Dupll ce împllratul aprobase propunerile din 24 Martie 1715 ale con
ferinţei ministeriale de a-l numi pe Patachi episcop al bisericii unite, acesta 
a plecat la Viena unde a rllmas pânll în vara anului 1723. Intr'o petiţie 
din 1718 adresată Camerei aulice spune că se găseşte de aproape trei ani 
departe de patrie. (Orig. în Archiva Cancelariei aulice transilvane Nr. 47-
1718). Aci, în Viena, îl găsim în 24 Octombrie 1718, când scrie mitropo
litului primat, în 31 Maiu 1719, când îi scrie din nou, iar în 17 Aprilie 
1720 Ioan I. Bomemisza de Kaszon scrie iezuitului Iosif Bardia că Patachi 
se află încll în capitala imperiului " sedulo suo in negotio allaborans " (389). 
Abia în 26 Aprilie 1723 conferinţa ministerială vorbea de apropiata plecare 
acasă a episcopului (390). 

Cu toate complicaţiile enervante şi dificultăţile care se iveau, aproape 
în fiecare zi, în calea confirmllrii lui de către s. Scaun, Patachi şi-a îndrep
tat, în timpul petrecerii la Viena, atenţiunea şi asupra nevoilor celor ră
maşi acasă fără pllstor. Astfel într'un lung memoriu, a cărui datll nu o 
cunoaştem exact, - probabil din 1718 - după ce mulţumeşte în numele 
clerului pentru fundaţia fllcută pe seama episcopiei unite, prezintă o mul
ţime de cereri, care nu sunt lipsite de interes. Mai întâi aratll că scutin
ţele dela diferitele contribuţii şi taxe pe care le-a dat preoţimei unite·Leo
pold I nu sunt respectate. Sunt supuşi la astfel de taxe şi contribuţiuni 
nu numai preoţii "supranumerari", ci şi preoţii necesari conducerii pa
rochiilor. Dupll ce se va întoarce. acasă va lua mllsuri ca numllrul celor 
dintâi să fie redus, dar, deocamdatll, cere ca toţ( indiferent de situaţia lor, 
să fie trataţi în conformitate cu privilegiile diplomelor împărllteşti. Cere 
apoi ca preoţii să nu fie siliţi să încărtiruiască în locuinţele lor pe diverşii 
funcţionari cari merg în misiuni oficiale în satele româneşti. Aceştia se 
încărtiruesc în casele preoţilor uniţi nu fiindcă nu ar găsi alte case potrivite 
în sate, ci mulţi o fac numai ca să se răsbune pe dânşii din cauza primirii 

· unirii. 1n comitatul Maramureşului şi în Chioar preoţilor li se îngădue 
. să se adune în sinoade - e vorba de sinoadele protopopeşti - numai în 

prezenţa şi sub preşedinţia unor funcţionari de altă credinţă şi duşmani 
ai unirii. Nu se respectă privilegiile bisericii unite mai ales în Scaunele 
săseşti. Aci preoţilor li se iau şi casele, cum s'a întâmplat în localitatea 
Miercurea Gud. Sibiu) unde preoţii au fost alungaţi din locuinţele lor, apoi 
preoţii sunt supuşi la taxe la care nu sunt supuşi preoţii de ritul laţin deşi 
Leopold I i-a declarat pe preoţii uniţi absolut egali în ceeace priveşte scu
tinţele şi privilegiile cu preoţii catolici. Tot acolo credincioşii români 
sunt siliţi să dea dijme nu preoţilor lor, cum ar fi firesc, ci preoţilor luterani. 

(389) Nilles, o. cit. I, pag. 427. 
(390) Orig. Archiva Cancelariei aulice transilvane, Nr. 80 - 1723. 
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În alte părţi proprietarii nu îngăduie credincioşilor români să dea preoţi
lor taxele obişnuite şi refuză să dea teren pentru zidirea bisericilor. Asta 
o fac nu pentrucă ar avea vreo pierdere îngăduind plata taxelor preoţeşti 
ori dând o mică bucată de teren, ci numai pentru a împiedeca exerciţiul 
cultului unit. Este adevărat, continuă episcopul, că proprietarii sunt stă
pâni absoluţi ai moşiifor lor şi că prin urmare orice amestec aci ar fi difi
cil. totuşi înţelepciunea împărătească trebue să găsească o soluţie pentruca 
să nu sufere cultul divin (391). Impăratul este rugat apoi să ia sub pro
tecţia sa pe văduvele preoţilor şi să le lase să beneficieze şi ele de scutinţele 
de care s'au bucurat soţii lor răposaţi. 

Cea mai importantă cerere este aceia în care împăratul este rugat ca, 
după ce a adus atâta mângâere clerului şi naţiunii române prin înzestrarea 
episcopiei, 'să confirme dispoziţiunea antecesorului său, conform căreia 
atât clerul român cât şi naţiunea română în urma unirii face parte din
tre membrii celorlalte status-uri ardelene şi să elimine din legile Appro
batae si Compilatae dispoziţiunile prejudicioase ritului grecesc (392). 

Intr'un alt memoriu, iarăş fără dată, episcopul cere ca preoţimea ro
mână să fie scutită de a da cele 200

°

0 cubuli de grâu, cu care a fost impusă. 
Este adevărat că o astfel de contribuţie a fost impusă şi preoţilor celor
lalte culte, însă să nu se uite că aceştia au aver i bisericeşti, pe când preoţii 
români trăiesc ca şi ţăranii, credincioşii lor, din ceea ce câştigă cu sudoa
rea feţei, muncind zi de zi pământul (393). 

în 1718 episcopul se adresează Camerei aulice comunicându-i că se 
găseşte în Viena de aproape trei ani, că având mijloace de traiu modeste 
a fost silit să trăiască din împrumuturi. Având însă în vedere că la 29 
Decembrie 1717 împllratul a fixat bunurile cari constituiesc beneficiul său 
episcopesc, cere să-i dea acele bunuri (moşii) împreună cu roadele lor, 
ori dacă aceasta nu s'ar putea să-i dea o sumă corespunzătoare veniturilor 
anului trecut (394). 

(391) Hoc jus territoriale tam lati non esse sensus ut per eius extensionem 
divini cultus exercitium a convenienti arceri loco aut altaris beneficio per subtrac
tionem iuris stolae prejudicare posse videatur. 

(392) ..... dignetur Majestas Vestra ..... gratiose statuere quatenus tam clerus 
valachicus unitus quam ipsa natio jure unionis per novam, quam humillime implo
ramus, diplomatis confirmationem statui catholico aggregatus inter reliqua sta
tuum et ordinum Transy)vaniae membra connumeretur ac simul articuli quidam 
contra ritum bune graecum prejudiciose conditi in Approbata et Compilata con
ditionibus adhuc extantis aut expurgantur aut per contrarios articulos in perpetuum 
tollantur : Copie în Collectio Maior manuscriptorum historicorum a contelui Ke
meny tom. XXVIII p. 559-566. 

(393) Hic clerus unitus non nisi eo vivit quod instar aliorum colonorum die
tim rurali labore et sudore congerit ". Copie, ibidem, pp. 566-569. 

(394) Orig. în Archiva Cancelariei aulice transilvane, nr. 47 -1718. 
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ln anul unmltor, 1719, i se şi dă suma de 600 floreni cu condiţia că 
după ce va primi aprobarea papală şi va intra în folosinţa beneficiului epis
copesc, să-i restituie (395). 

Inainte de a pleca spre casă, Patachi a mai prezentat împ�ratului un 
lung memoriu în care, întemeiat pe diplomele din 1692 şi 1699 ale lui 
Leopold I, cere ca preoţii români să fie făcuţi într'adevăr egali cu preoţii 
catolici de ritul latin nu numai în aceea ce priveşte privilegiile şi scutin
ţele ci şi în aceea ce priveşte posibilităţile de traiu, dându-le mijloacele 
necesare de care dispun preoţii celorlalte biserici recunoscute, apoi să li se 
dea şi Românilor terenuri pentru cimitire, pentru şcoli, case parochiale 
şi biserici. II roagă apoi pe împăratul să ia măsuri ca să înceteze ameste
cul primejdios al episcopului din Maramureş şi al aceluia din Arad în bise
rica română unită şi, în fine, îi trimite în traducere latinească scrisorile 
preoţilor şi fruntaşilor români din părţile Banatului trimise răposatului 
general Steinville şi teologului, în care cer să fie scoşi de sub păstorirea 
episcopilor sârbi cari îi maltratează până la sânge şi să fie primiţi în 
sânul bisericii unite. 

Memoriul a fost discutat în conferinţa ministerială din 26 Aprilie 
1723 care a hotărît să se ceară informaţiuni dela guvernul ardelean şi. 
dela generalul comandant de acolo. Hotărîrea a fost aprobată de împă
ratul : "placet in toto votum conferentiae " (396). 

Informaţiunile despre activitatea de acasă a lui Patachi în cei 4 ani 
cât a stat în fruntea bisericii unite, sunt foarte puţine. Frământări mari în 
vieata internă bisericească din Ardeal nu par a se fi ivit în cursul scurtei 
sale pbtoriri. Revolta produsă cu luarea cu forţa a bisericii brâncoveneşti 
din Făgăraş a avut un caracter local, deşi protestele împotriva acestui act 
au fost semnate şi de Românii din Braşov şi de Grecii din mai multe oraşe 
ardeleneşti, şi astfel ea nu a putut tulbura liniştea generalii a bisericii. Bra
şovenii şi Românii din Tara Bârsei au continuat să plăteasdl taxele vlădi
ceşti episcopului unit, au luat parte chiar şi la instalarea lui, însă alte le
gături cu dânsul nu aveau, păstrând în toate chestiunile "legii" atârna
rea de mitropolitul Tării Româneşti care le hirotonea şi preoţii (397). 

(395) I. Kemeny, Apparatus ad lexicon diplomaticum rerum hungaricarum et 
transylvanicarum, III, sub voce Valachi, mss. în Archiva Muzeului ardelean din 
Cluj. 

(396) Orig. şi al memoriului şi al propunerii conferinţei ministeriale în Archiva 
Cancelariei aulice transilvane Nr. 80 - 1723. 

(397) Privitor la deosebit de intimele legături zilnice ale Braşovenilor şi ale 
Românilor din Tara Barsei cu mitropolia Tării Româneşti cfr. St. Stinghe, Docu
mente I, p. 41 squ. mai ales scrisorile din 3 August şi 2 Decembrie 1709 din 15 
Februarie şi 17 Maiu 1713 ale mitropolitului Antim. La alegerea unui gociman în 
Decembrie 1709 asistă şi delegatul lui Mihai Cantacuzino (Ibidem p. 46-47. 
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1n 13 Ianuarie 1717 protopopul Florea Baran şi preoţii Ioan şi Radu Tem
pea fac straşnic jurământ " pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe 
Maica Precistă, pe 12 Apostoli şi 4 Evanghelişti, pe soborul celor 70 de 
Apostoli, pe cele sfinte şi a toată lumea soboare a sfinţilor Părinţi şi pe 
patru Posturi că nu se vor depărta de legea cea pravoslavnică ca să se mute 
în alte dogme sau uniri sau erezuri " şi mai ales " să se păzească foarte 
tare de unie până la moarte " (398). La 5 Maiu 1723 un jurământ similar 
fac nu numai Românii din Şcheii Braşovului ci şi cei din Ţara Bârsei, su
punându-se mitropolitului Tării Româneşti şi legându-se că " nici sabia, 
nici focul, nici închisoare, nici sărăcia, nici nevoia, nici goana, nici moar
rea " nu-i va despărţi de credinţa lor. Legământul e semnat, în afară de 
preoţii şi gocimanii din Braşov, de preoţii şi fruntaşii satelor Zărneşti, 
Tohan, Râşnov, Turchiş, Feldioara Satul Lung, Tărlungeni şi Ţinţari (399). 
Legământul se repetă la 15 Ianuarie 1724, semnând acum, pe lângă sa
tele amintite, şi Preajmărul (4-00). Pentru a-şi asigura deplină libertate 
de a rămâne în situaţia veche trimit un delegat special la Viena, pe Criştov 
Voicu, cu care întreţin în tot cursul misiunii o foarte vie corespondenţă 
iar contra unor încercări de amesteca} lui Patachi au cerut intervenţia lui 
Gheorghe Cantacuzino pe lângă generalul Tiege. Incercarea lui Regai 
făcută în 1720 cu Jipa Grid, fiul fostului protopop Vasile, răposat în 6 
Ianuarie 1717, de a ţine legate de unire satele din district - Jipa Grid 
fusese admis protopop numai a acestor sate, având oraşul protopop pro
priu - a dat greş. La 26 Octombrie 1722 sfatul orăşenesc scria univer
sităţii săseşti că Românii din Braşov şi cei din districtul lui au rămas în 
legea veche şi nu s'au unit cu nimeni (4-01). Hărţuit mereu în urma straş
nicei afurisenii cu care îl lovise mitropolitul Daniel, Jipa Grid, de care :;;i 
fratele său, preotul Vasile, jurase în 25 Septembrie 1725 să se "depărteze 
şi să se păzească ca de foc, ştiindu-l că iaste de tot străin de legea şi de 
biserica noastră" (4-02), a sfârşit prin a-se întoarce, în 1728, la ortodoxie. 

Atârnarea Braşovenilor de mitropolitul Ţării Româneşti a durat nu
mai până în 1724, când la porunca generalului Konigsegg, comandantul 
trupelor împărăteşti din Transilvania, au fost siliţi să rupă legăturile cano
nice cu dânsul şi să nu-l mai pomeneasdl la liturghie, fiindcă mitropolitul 
se găsea în " Ţara Turcului " ci să se supună jurisdicţiei episcopului din 
Râmnic care se găsea în Oltenia, supusă după pacea dela Passarovitz din 
21 Iulie 1718, stăpânirei Impăratului dela Viena ca şi Ardealul (403). 

(398) Ibidem, p. 53-54. 
(399) Ibidem, pag. 66-82. 
(400) Ibidem, p. 83-88. 
(401) Hunnuzachi-lorga, o. cit., p. 1601. 
(402) Textul jurămintului în St. Stinghe, Istoria bisericii Scheilor, p. 60-62. 
(403) Ibidem, p. 79 aqu. 
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La această neînfrântă rezistenţă a Braşovenilor faţă de orice încercare 
de unire a contribuit, fără îndoială, şi contactul cotidian al lor cu lumea 
românească din Principatul muntean. Aci, în mijlocul lor, petrecea Doamna 
Maria, văduva lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), aci îşi serbase în Martie 
1708 cununia pribeagul pretendent la tron, Gheorghe Cantacuzino; Constan
tin Brâncoveanu însuş era proprietar de case în oraş iar dupA năprasnica 
moarte silnică a lui, o mulţime de fruntaşi din principatul vecin căutară 
adăpost între zidurile cetaţii, fără a mai vorbi de legăturile statornice şi 
atât de vechi, de comerţ şi de afaceri dintre dânşii şi lumea de peste 
munte (404). 

1n vieaţa satelor din restul ţării, hotărîrile de unire ale sinoadelor dela 
Bălgrad din 1697, 1698 şi 1700 şi păstorirea unor vlădici cari, afară de o 
diplomă domnească, mai aveau şi o recunoaştere papală sau chiar o bulă 
papală de numire, nu au produ, nici o schimbare. Slujbele din Duminici 
şi sărbători, botezul cununiile, înmormântările şi toate celelalte taine şi 
ceremonii bisericeşti le săvârşeau aceiaşi preoţi din aceleaşi cjrţi. Nes
schimbate au rămas posturile, icoanele, crucea, rugăciunile, pomenile pen
tru morţi şi întreaga comoară de datini şi obiceiuri care formau fondul 
adânc şi străvechiu sufletesc al masselor populare. Nici chiar scutinţele 
şi privilegiile cuprinse în diplomele împărăteşti nu le priveau pe ele şi deci 
nu le puteau interesa. Astfel nu aveau nici un motiv de a se pune în miş
care şi de a tulbura liniştea unei vieţi care se desfăşura domol şi potolit 
în albia-i seculară. 

II. BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN MARAMUREŞ ŞI 
BIHOR PE TIMPUL LUI IOAN PATACHI 

Deosebit de agitată a fost însă în acest timp vieaţa satelor româneşti 
din comitatele vecine care şi ele aparţineau ca partes annexae Principatu
lui ardelean. 1n Maramureş continuase încă un timp să păstorească, osci
lând între catolicism, calvinism şi ortodoxie cunoscutul Serafim, urmărit 
ae toţi şi negăsind sprijin nicăeri. Cel mai necruţător duşman al lui a fost 
vestitul vânător de mitră episcopească, Iosif Hodermarszki, pe care împă
ratul îl şi numise episcop al Muncaciului f:Iră a izbuti s:I obţină însă şi 
confirmarea papală. Acesta vine în 1714 în Maramureş şi la intervenţia 
lui, colonelul bar. Schwaininger 1-a arestat, ţinându-l sub pază strictă mi
litară (405). Tot atunci comitatul a cerut împotriva lui intervenţia con-

(404) Cfr. N. Iorga, Brasovul fi Rom.inii, Bucureşti 1905, mai ales p. 233 iqu. 
(405) Scrisoarea din 15 Febr. 1715 alui Hodennarszki către mitropolitul pri

mat, în Hodinka, A munkacn gorăg-katolikus paspokslg okmdnytara, p. 646-48. 



sistorului reformat, fiindcă românii de aci s'au unit cu calvinii iar acum 
episcopul a încercat să sfarme această unire şi să-i convertească la catoli
cism (406). În timpul cât a. fost închis Serafim, conducerea bisericii 
româneşti o avea preotul Ion din Moiseiu, care a fost ales în 10 Octom
brie 1714 de către adunarea comitatului "inspector " al bisericilor româ
neşti (407). 

Cu toată paza severă, Serafim a izbutit să fugă din închisoare - " abrep
tus aufugit ", scrie Hodermarszki- cum a fugit înainte cu câţiva ani Ion 
Ţirca din închisoarea din Alba Iulia. Urmările s'au văzut îndată: deşi 
atât ruteanul Hodermarszki cât şi rivalul du Bizanczi încercaseră, ajutaţi 
de puţinii iezuiţi cari se găseau în comitat, să rllspândească unirea cu cato
licismul, preoţii adunaţi în sinod s'au declarat toţi împotriva acestei uniri (408) 
Comitatul totuşi nu s'a putut împăca cu o nouă păstorire alui Serafim şi 
astfel a poruncit preoţimei să-şi aleagă un nou vlădicll, ceeace s'a şi în
tâmplat în sinodul ţinut la începutul anului 1715, obţinând cele mai multe 
voturi popa Andrei din J eraşul Casoului. Dupll alegere, comitatul scrie 
din adunarea ţinutll la 15 Martie în Sighet, concistorului reformat rugân
du-l să intervinll la guvern pentru confirmarea lui Andrei, care i-a întrecut 
pe toţi tam moribus quam suffragiis, ca astfel să se pună capăt frământărilor 
şi neregulilor cari stăpânesc aci de atâţia ani, dela moartea lui Stoica (4-09). 

Impăratul, ale cllrui planuri erau ca Maramureşul, primind unirea, sil 
treaci sub jurisdicţia episcopiei Munkaciului, n'a confirmat alegerea lui 
Andrei. Serafim, deşi iscăleşte în 19 Iunie 1715 episcop, n'a mai putut ajunge 
niciodată în fruntea bisericilor din Maramureş. Cu numele lui ne mai 
întâlnim o singură datll în 9 Aprilie 1717 când comitatul a poruncit, 
din motive pe care nu le cunoaştem, să fie aruncat în temniţă (410). 

La începutul anului 1716 în fruntea episcopiei Muncaciului a fost 
aşezat Ghenadie Bisanczi, care a isbutit să obţinll dela Curtea împără
tească jurisdicţie şi peste puţinii credincioşi maramureşeni, care primiserll 
unirea cu catolicismul. Faptul acesta a fost adus îndată de către Cance
laria Aulică ungară la cunoştinţa comitatului, care deşi s'a declarat gata 
să se supunil poruncilor împărăteşti, a cerut totuşi în 26 Fevru;trie 1716 
sfatul guvernului ardelean, fiindcă Maramureşul aparţinea Transilvaniei (411). 
Iar când Procopiu Hodermarszki, fratele lui J osif, vine, în primllvară, în 

(406) Al. Cziple, o. cit. p. 93-94. 
(407) Ibidem, p. 95. 
(408) Hocl.inka, o. cit., p. 647 .. 
(409) A. Petrov, Materialy dia istorii Ugorskij-R.usi, St. Petersburg 1905 I, 

pag. 22-23. 
(410) Al. Cziple, o. cit. p. 100. 
(411) Ibidem, p. 97. 
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Maramureş, având salvus conductus dela consiliul de răsboiu, ca să pro
page unirea, comitatul a intervenit din nou în 4 Iulie 1716, la guvernul 
ardelean, protestând împotriva tendinţei ruteanului de a supune pe preoţii 
de aci păstoririi unui episcop din Ungaria, călcând astfel în pici.oare drep
turile episcopiei unite ardelene şi ale guvernului ardelean (412). Argu
mentul a prins, căci în 6 August, guvernatorul Ardealului scrie Cance
lariei aulice transilvane să intervină la consiliul de răsboiu să nu mai spri
jinească pe Hodermarazki care "cum se vede nu este bine informat asupra 
stării acelui comitat şi a jurisdicţiei principatului ardelean asupra lui. Din 
punctul de vedere al unirii, scrie guvernatorul, comitatul este supus tpis
copiei unite ardelene" (413). Hodennarszki în cursul activităţii sale de 
aci a izbutit, cu mijloace care nu au fost lipsite de violenţ-ă, să convertească 
la unire vreo 60 de preoţi ( 414 ). 

La sfârşitul anului următor apare în comitat un nou duşman, prunej
dios mai mult prin prezenţa decât prin activitatea sa, pentru răspândirea 
catolicismului: Dosofteiu Teodorovici, un bătrân de 70 de ani, cel din 
urmă vlădică românesc al Maramureştului. A fost sfinţit la sfârşitul anu
lui 1717 şi pe la Crăciunul aceluiaş an şi-a început activitatea vlidicească. 
Reşedinţa lui era mânăstirea Uglea şi de aceea îl vedem iscălindu-se Ugol
sky (415). 

Episcopul rutean Bizanczi a început îndată a lupta cu toate mijloacele 
ca să-l scoată din comitat pe bătrânul duşman al acţiunii sale de unire. 
Ca să-şi câştige mai întâiu simpatiile preoţimei ti să facă imposibil ameste
cul autorităţilor calvine - care aveau tot interesul să împiedice unirea cu 
catolicii şi să menţină pe aceea făcută cu biserica lor - în afacerile bise
riceşti ale credincioşilor uniţi, scrie în 1718 împăratului arătând persecu
ţiile şi asupririle la care sunt supuşi aceştia din cauza trecerii lor la unire. 
lmpă1'8tul văzând în aceste persecuţii o ofensă îndreptată ÎmPQtriva per
soanei sale (416), porunceşte la începutul anului următor guvernului ar
delean să ia măsuri ca astfel de abuzuri să nu se mai repete, ci domnii 

(412) Ibidem, p. 97. 
(413) .•• antefatus episcopus (Bizanczi) non satis, ut apparet, de statu illius 

com.itatus et jurisdictione in eum principatus Transylvaniae informatus ...... Res
pectu etiam unionis Transylvaniae episcopo Graeci ritus Valachorum ..... subiectos 
(fideles) esse ". A. Hodinka, A munkacsi giiTog katholikus paspokseg tortenete, Buda-
pesta 1910, p. 554-55 nota 3. ·, 

(414) Ibidem, p. 556 .. 
(415) Câteva iscălituri, în lucrarea citată alui Petrov I, p. 20-21. lntr'o 

singhelie din 29 Iunie 1719 iscăleşte : Dosofteiu din mila lui Dumnezeu archiepi
scop pravoslavnic al Maramureştului, administratorul Mitropoliei Moldovei " 
(Mitropolitul Moldovei era în acel timp Gheorghe de Agapia I . 

( 416) Cuiusmodi injuriae subditis principia terrae religionem profitentibus illa
tae ipsum etiam dominantis aicque Caesareo -:- regiae majestatis nostrae laederent. 
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calvini sâ: trăiască în marginile legii şi ale modestiei ( 417). Bizanczi s'll adre
sat apoi şi comitatului să împiedice activitatea, lui Dosofteiu. Comitatul 
însil, ca de obiceiu, a intervenit şi acum la guvernul ardelean, să nu îngă
due nici într'un · chip ştirbirea jurisdicţiei Ardealului de către un episcop, 
care, fiind din Ungaria, nu are nici un drept să se amestece în treburile 
unui comitat ce aparţine Transilvaniei (418). 

Bizanczi pierzându-şi răbdarea s'a îndreptat iarăşi spre Curtea Im
părătească şi astfel Carol VI cu decretul din 22 August 1720 supune cre
dim. ioşii de ritul grecesc din Maramureş jurisdicţiei episcopiei Muncaciului 
şi porunceşte să fie împiedicată orice activitate a lui Dosofteiu, care nu 
se ştie cu a cui autorizaţie a intrat în comitat şi, uzurpând jurisdicţia spiri
tuală asupra credincioşilor, desface căsătoriile şi săvârşeşte şi alte scanda
luri (419). Decretul a fost prezentat comitatului abia în 14 Maiu 1721. 
Probabil, întârzierea aceasta a fost cauza că Bizanczi a scris în 27 August 
1720 Cancelariei aulice rugând-o să poru11,ceasc:l baronului Kucklănder, 
c:lpitanul cetăţii Hust, să-i pună la dispoziţie puterea armată, dacă nu va 
isbuti cu mijloace mai blânde să facă să fie respectat decretul împărătes�. 

Decretul era într'adevăr greu de respectat şi aplicaţ. Deşi consiliul 
de răsboiu în urma ordinelor primite dela Cancelaria aulică a dat lui Kuc
klănder înputemicirea de a folosi, în caz de nevoie, forţa armată, acesta 
n'a putut isprăvi nimic. Dosofteiu se bucura de sprijinul de fiecare zi al 
funcţionarilor comitatului şi mai ales al comitelui (prefectului) Iosif Be
thlen care, spune Kucklănder, a primit dela vlădica în schimbul acestui 
sprijin 100 floreni. De aceea la 21 Martie 1721 Bizanczi recurge la ajutorul 
primatelui Ungariei. La îndemnul acestuia mitropolitul de Eger, En
drody, al c:lrui sufragan era episcopul Muncaciului, îi dă, în 5 August, 
scrisori de recomandaţie cti care Bizanczi însuş vine în Maramureş şi în
cepe a predica unirea ( 420). Trecerea lui prin comitat a fost un adevărat 
marş triunfai: la 24 Octombrie comunica cu mare bucurie primatelui că 
numărul preoţilor uniţi a crescut dela 60 câţi erau până aici la 144 (421). 

(417) ...... serio mandamus, quatenus vos, re bene ac diligenter exadiinata, pro 
aequitatis exigentia excessus corrigere remque ita ordinare, ut ulterior quaerimo
niae causa propediatur comitatenseque reformatae religionis intra debitae obser
vantiae ac modestiae cancellos contineantur. AI. Cziple, o. cit. pag. 102. 

(418) Ibidem, p. 103-104. 
(419) Ibidem, pp. 104-105. 
(420) Scrisoarea de recomandaţie în Dulişcovici, o. cit., III, pp. 61-62. 
(421) Hodinka, o. cit., p. 557. La 29 Iunie 1722 Bizânczi scrie procurato

rului general al Ordinului basilitan, la Roma, că s'au unit 150 preoţi din Mara
mureş, dar că domnii continuă a-i supune la mJJnci iobăgeşti. O intervenţie a Con
gregaţiei de Propaganda Fide pe lângă împăratul ca să facă să fie respectate privi
legiile preoţeşti ar fi necesară. Bizânczi mai cere un lucru, pe care Congregaţia 



I 

I 

I 

204 PBRSPECTIVE 

Comitatul stăpânit de calvini era nevoit să privească neputmc1os cu
cerirea catolicismului şi singura rezistenţă pe care o putea opune era spri
j inirea lui Dosofteiu. În curând însă acesta şi-a câştigat un nou duşman, 
pe vlădica unit din Ardeal Ioan Patachi. Pe Patachi frământările din 
Maramureş îl interesau demult. Am văzut, că pe timpul când petrecea 
în Viena, aşteptând Bulla papală de confirmare, se plânsese împăratului 
că în comitatul Maramureşului şi în Chioar autorităţile nu îngădue preo
ţilor români să ţină sinoade, decât în prezenţa unui funcţionar de _altă cre
dinţă, duşman al unirii. În cursul conflictelor cu Hodermarszki şi cu 
Bizanczi, comitatul îşi justifica atitudinea faţă de amestecul acelora cu 
argumentul că Maramureşul aparţine Transilvaniei, iar din punctul de 
vedere al unirii bisericeşti, episcopiei unite de aci. Comitatului îi con
venea această situaţie fiindcă Hodermarszki şi Bizanczi erau aproape, pe 
când episcopia unită din Ardeal era departe şi· era vacantă, iar iezuiţii cari 
o conduceau nu-şi băteau apul cu stările din Maramureş. După urcarea 
în Scaunul vlădicesc, Patachi a intervenit îndată ca să i se respecte drep
turile vlădiceşti şi asupra Maramureşului. În 1723 scrie în această ches
tiune Mitropolitului primat din Esztergom, care şi intervine la 19 Noembrie 
la guvernul ardelean, iar acesta scrie comitatului ca şi în trecut - deşi 
între timp împăratul dăduse decretul din 22 August 1722 - că potrivit 
adresei citate a primatului, Maramureşul se ţine de jurisdicţia episcopiei 
unite a Ardealului. Prirnatelui i s'a adresat. şi Bizanczi (24 Oct. 1723) 
cercând d-şi apere drepturile asupra Maramureşenilor. O anchetă din 
1725 condusă de Procopiu Hodermarszki şi de călugărul minorit Albert 
Kovacs, în cursul căreia au fost ascultaţi 38 preoţi dintr'un singur proto
popiat, s'a arătat dl Maramurcşul a fost supus Muncaciului de pe. timpul 
episcopului Vasile Tarassovici (1634-1648), că Atanasie dela Blllgrad n'a 
avut nici o jurisdicţie asupra comitatului şi că unirea n'a răspândit-o el, 
ci Hodermarszki (422). 

Patachi, nemulţumit cu rezultatele acestei anchete, s'a adresat Nun
ţiaturii apostolice din Viena, care la rândul ei cere în 14 Aprilie 1725 in
strucţiunile Congregaţiei de Propaganda Fide. Aceasta răspunde la 7 Mai, 
că episcopia F llgăraşului a fost întemeiată în 1721 pentru credincioşii uniţi 
din Ardeal, iar vicariatul apostolic al Muncaciului a fost înfiinţat la 1689 
pentru credincioşii uniţi din eparhia Muncaciului şi din alte p4rţi recucerite 
ale Ungariei. Întrebarea e, adaugă Congregaţia, cui aparţine Maramureşul, 

nici n'a vrut si-1 discute şi anume, ca S. Scaun si tolereze căsătoria a doua a preo
ţilor români din Maramureş. (Colecţia păr. Armeanu). 

(422) Procesul verbal al anchetei în Dulişcovici, o. cit., p. 63 squ. 
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Ardealului ori Ungariei? (423) În toamna anului 1727 Patachi a murit 
şi astfel chestiunea a rămas nerezolvată, iar Bizanczi a continuat a păstori 
prin vicarul său şi biserica unită din Maramureş. 

Patachi n'a stâruit numai pentru scoaterea Maramureşului de sub 
jurisdicţia lui Bizanczi, ci şi pentru împiedicarea activităţii bătrânului vlă
dică Dosofteiu, care hirotonia pe ascuns preoţi din eparchia Făgăraşului. 
La intervenţia _ lui Patachi, guvernatorul Sigismund Komis scrie în 18 
Noembrie 1726 comitatului să-l prindă pe Dosofteiu şi să-l trimită "sub 
honesta custodia" la Cluj. 

Deosebit de agitată, chinuită chiar, a fost vieaţa bisericească a satelor 
româneşti din părţile bihorene. Spre deosebire de agitaţiile din celelalte 
regiuni unde ele se mărgineau la vlădici şi preoţi, aci au răsculat şi mas
sele populare care au participat la ele intens şi cu fanatism. Păstorirea 
Bihorului o revendica şi vlădica din Ardeal, a cărui jurisdicţie se întindea, 

· conform diplomeî de numire, asupra întregii Transilvanii şi a pdrţi/or ali
pite (424) şi o revendica şi episcopul rutean al Muncaciului, fiindcă papa 
Alexandru VIII l-a numit p� De Camillis la 5 Noembrie 1689 vicar apos
tolic al eparchiei amintite şi al altor locuri din Ungaria recucerite dela Turci 
(aliisque locis acquisitis in Hungaria), între care se număra şi o mare parte 
a Bihorului. Atanasie, cum am văzut, scrisese în 1701, după întoarcerea 
din Viena, protopopului Dumitru din Oradea dându-i porunci şi făgăduin
du-i că în curând va merge acolo. De altă parte De Camîllis hirotonia 
şi el preoţi în Bihor, destjtuia pe aceia cari trecuseră la calvinism, fusese 
însuş la Oradea şi, cum s'a văzut, a trimis în păl'ţile acelea vizitatori. 

Stăpânii reali ai populaţiei româneşti bihorene erau însă episcopii 
catolici de aci, fiindcă cea mai mare parte a ei locuia pe întinsele moşii ale 
episcopiei şi ale Capitlului şi fiindcă episcopii erau în acelaş timp şi co
miţii comitatului. Obiectivul principal şi al lui Benkovics, întâiul episcop 
al Orăzii după eliberarea de sub ocupaţia turcească şi al succesorului său, 
era, ca şi al fruntaşilor Bisericii catolice ardelene, sporirea numărului catol
cilor prin convertirea românilor, cari din punctul de vedere al ierarhiei 
aveau o situaţie cu totul 'l)elămurită. Unii preoţi erau hirotoniţi de De 
Camillis dela Muncaci, deşi era unit, alţii de Atanasie şi cei mai mulţi de 

(423) La chiesa di Fogaras fu eretta nel 1721 per i ........ qui graecum ritum 
sequuntur · et per Transylvaniae provinciam commorantur. Essendo persequita 
l'istituzione di vicariato apostolico di Moncatz ...... per i greci esistenti in quella 
diocesi e nei luoghi di nuove conquiste in Ungaria, si stima necessario d'intendersi 
piu precisa111ente, se ii contrati Marmarusiense sia compreso con le sudite con-
quiste e piu terto sia unito alia Transylvania. A. Hodinka, o. cit., p. 561. . 

(424) Partes eidem annexae, spune diploma de numire a lui Atanas,1e, din 
19 Aprilie 1701 şi la fel spune şi bulla din 18 Maiu 1721 cu care a fost nwmt Ioan 
Patachi de către papa Inochentie. 
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episcopul sârbesc din Arad. Dup4 încerc4rile neizbutite şi, întru cât izbu
tise în unele p4rţi; spulberate de răscoala lui Rakoczy II, epi$copul Emeric 
Csaki a încredinţat misiunea propagandei între ei canonicului Paul Laszlo, 
un secui care cunoştea bine limba românească. Cu neînfdnt4 statornicie 
şi cu un devotament de iluminat, acesta cutreera satele româneşti ale comi
tatului, neţinând seamă de primirea duşmănoasă pe care o întâmpina din 
partea populaţiei satelor. În unele locuri preoţii fugeau de acasă, la ştirea 
ven�rii lui, în altele ţ4ranii nu-i îngăduiau să intre în biseric4 şi, iarăşi, 
în altele găsea bisericile sigilate şi fără chei. Mulţi din preoţii cari intra
seră în legătură cu el au fost alungaţi şi bătuţi de ţărani. Într'o scrisoare 
din 1721 Paul Laszlo scrie episcopului că a văzut însuş mai mulţi preoţi 
( din părţile) Beiuşului b4tuţi de ţ4rani şi cari - preoţi - i-au arătat cămă-
şile pline de sânge (425). 

După o activitate misionară dârză şi neobosită de ani de zile, bucu
rându-se de sprijinul larg al episcopului s4u, contele Csaki, care întreţinea 
insuş pe preoţii uniţi neprimiţi de popor şi folosind, conform obiceiului 
vremii, ici colo şi violenţa, Paul Laszlo a izbutit să câştige, mai ales în re
giunea Beiuşului, centrul- marelui domeniu episcopesc catolic, câteva sate 
pentru unire (426). În tot acest timp populaţia trăia în�'o tulburătoare 
fierbere, privitor la care găsim informaţii deosebit de interesante în procesul 
verbal al marei investigaţii ce s'a făcut în vara anului 1727 din ordinul 
Cancelariei Aulice. Tăranii ţineau mereu întruniri - la una ţinută în 
comuna Margine se spune că ar fi participat şapte mii de dteni, cifră 
evident exagerată - ştafete mergeau şi veneau dela Arad şi Carlovitz, 
aducând scrisori îndemnătoare la rezistenţă şi se adunau bani pentru chel
tuiala trimişilor la Curte ca să ceară apărarea dreptului de a rămâne în 
" legea veche ". Adunările de ţărani hotărau, în general, ca pe preoţii 
papista#, adică trecuţi la unire, să-i alunge din comitat. La cea din Mar
gine sătenii au prins vreo 15 preoţi, i-au băgat într'un coteţ unde i-au ţinut 
2 zile, silindu-i să se supună episcopului sârbesc ortodox dela Arad, nu 
vicarului papistaş dela Oradea şi ameninţându-i că cine va mai ţine legă
turi cu acesta va fi omorît fără milă ori alungat din comitat. Astfel de 
adunări au avut loc în Dţda, Spinuş, Bogei, Marginea, Ciutelec, Satulbarbă, 
Picleu, Ciuhoiu; Oradea. Sârbi, Săcădat, Lugaş, Ţeţchea etc. (Procesul 
verbal în rezumat românesc la N. Firu; Biserica ortodoxd romând din Bihor 
în lupta cu unirea 1700-1750. Caransebeş 1913 p. 24-26). În vara anului 
1723 episcopului Csăki, care era la dieta din Bratislava (Pozsony), i se �a
porta de acasă .că ţăranii români din eparhia lui, aflând de rezoluţia împă-

(425) Bunytay V. o. cit., p. 42. 
(426) Ibidem, p. 42. 



rătească care-i scutea de a mai da dijme preoţilor catolici, " undique congre
gati suos popas alioquin unitos ad abjurandam fidem et unionem armata manu 
coegerunt ". (Ziarul abatelui Sagho Benede în Tărtenelmi Tar tlin 1901 
p. 529).. De-acelaş fanatism erau stăpâniţi şi cei trecuţi la unire. Astfel, 
uniţii din jurul Beiuşului au închis drumul pe unde urma să meargă la ei, 
în 1727, episcopul sârbesc Ioanovici al Aradului şi i-au junghiat calul 
pe care călărea (Bunyitay o. cit. p. 48). 

În cursul anilor 1724-1725 Laszlo a vizitat 77 sate din comitatul 
Bihorului, despre care prezintă la 18 Iulie 1725 un amănunţit raport episco
pului său. Cei mai mulţi preoţi au fost hirotoniţi Ia Arad (30), alţii (10) 
la Alba Iulia de către Atanasie, alţii iarăş la Muncaciu (9) de către De Ca
mellis. În Maramureş au fost hirotoniţi 3, unul de către Dosoftei şi 2 
de către Stoica. Câţiva (4) au mers la hiro.tonire la mitropolitul din Car
lovitz. Unul a venit din Moldova, hirotonit de un vlădică de acolo. Bise
ricile sunt, în majoritate, de lemn acoperite cu. paie. Abia 2-3 au clopote. 
Potirele sunt cele mai multe de cositor. Găsim şi potire de lemn. Cea din 
Lăzarea are potir de argint aurit, iar cea din Nogiorid potir de argint. În 
unele sate preoţii s'au ascuns la ştirea sosirii misionarului şi astfel auspra 
lor nu poate da nici o informaţie. Spre deosebire de Ardeal, în Bihor sa
tele - cu excepţia a 2-3 - au numai câte un singur preot. (Raportul în 
Bunyitay - Mainaşi, A vdradi pii.spokseg tărtenete IV, Debreczen 1935, 
p. 451-460). 

III. INCERCĂRI DE UNIRE ÎN BANAT 

După ·pacea dela Passarovitz din 21 iulie 1718, care a urmat strălu
citelor biruinţe ale lui Eugen de Savoia împotriva Turcilor, Banatul ajun
sese, după o· ocupaţie turcească de 165 ani, sub stăpânirea Casei de Habs
burg. Vasta regiune era locuită cu excepţia părţilor de lângă Tisa ·şi a 
celor dela miazăzi dealungul Dunării, de o covârşitoare populaţie româ
neascit. La memoriul adresat de Ioan Patachi la îm:eputul anului 1723, 
înainte de plecarea· spre casă, împaratului Carol VI, episcopul îi ane
xase în traducere latinească scrisorile trimise de preoţii şi de juzii satelor 
româneşti din părţile Caransebeşului şi ale Lugojului generalului Steinville 
şi teologului bisericii unite ardelene, iezuitului Regai. În părţile amintite 
catolicismul prinsese rădăcini, cum rezultă din scrisorile misionarilor ie
zuiţi cari activau acolo· înainte de cucerirea turcească, şi între români. 
Acum ajunsesq.ră sub păstorirea vlădicilor sârbi cari se purtau faţă de·dânşii 
cu crâncenă asprime. Auzind de trecerea la unire a Românilor ardeleni 
şi de protecţia de care se bucură aceştia din partea Curţii împărăt�d, ideia 



I 

unirii şi-a gâsit aderenţi şi propăvâduitori şi între dânşii. Vlădica sârbesc 
descoperind mişcarea, a deslănţuit împotriva autorilor ei o prigoană de 
sângeroasă ferocitate. Asta i-a determinat să se adreseze contelui Steinville, 

. generalul comandant al trupelor din Transilvania şi iezuitului Regai. Scri
soarea către generalul este semnată de 42 de juzi din 47 de sate şi de 9 
preoţi, iar în scrisoarea a doua din 11 Februarie 1721 către Regai îşi arată 
suferinţele lor şi ale credincioşilor 17 preoţi. Un delegat special al lor 
a fost trimis la Bălgrad ca să spună acestuia şi cu gura dorinţele şi neca
zurile oamenilor de acolo. 

În scrisorile lor juzii satelor şi preoţii se plâng că vlădica ţine rânduială 
turcească; daca vede că cineva are bani şi nu-i dă cât cere, îl afuriseşte, 
când hirotoneşte un preot ia bani, îl lasă apoi în parochie un an şi după 
un an cere din nou. Ia bani dela flăcăii cari se însoaril ; dacă un fruntaş 
bogat e bolnav pe moarte şi nu-i dă bani vlădicului, acesta interzice popii 
să-l împărtăşească şi să-l înmormânteze. Dacă e sărac şi nu are ce da, 
moare neîmpărtăşit şi neprohodit ca o vită. Lui Regai i-se plânge popa 
Pavel că i-a tuns jumătate capul şi barba "şi m'a lovit de moarte, fiindcă 
n'am avut destule nunţi ca să-i dau bani". Pe popa Ion din Topliţ l-a 
lipsit de toate" fiindcă n'am avut deunde să-i dau bani gata 30 de floreni". 

Un popa Petru şi un popa Ion se plâng că i-a bătut şi i-a ţinut trei 
zile " în obezi " fiind el, vlădica, beat. Pe un popa Moise l-a lovit cu 200 
toiage şi l-a afurisit, fiindcă nu i-a dat 100 floreni şi a murit afurisit. Un 
alt popă, Petru, se plânge că l-a afurisit, l-a gonit din biserici, 1-a legat 
în lanţuri şi l-a bătut până i-a curs sângele pe nas şi ·pe gură, fiindcă a 
auzit că e unit şi, scrie părintele, " tot ce am avut am fost silit si vând ca 
să-i dau 30 de galbeni şi o casă care preţueşte 6 galbeni ". Pe popa Ipasoş 
l-a pedepsit cu 80 de floreni şi i-a ţinut nevasta cu copil mic-în obezi 3 
săptămâni până ce i-a dat banii. "Şi pe români sau vlachi, continuă 
plângerea, îi numeşte păgâni şi zice că nu au Dumnezeu. Pe mireni pe 
care-i ştie că au ceva bani, până nu-i dă câte 17 floreni nu le dă voie preo
ţilor să le facă înmormântarea. Nu îngăduie să înveţe oamenii carte, 
decât dacă-i dau câte un galben şi mai mulţi oameni sunt afurisiţi decât 
blagosloviţi ". 

Şi în scrisoarea către Steinwille şi în aceea către Regai juzii şi preoţii 
cer să li se dea, ca în Ardeal, episcop care să fie sub ascultarea sfintei 

·maicii Biserici a Romei (427). 
Un impuls pentru acţiunea lor vor fi primit fruntaşii satelor şi preoţii 

(427) Copie în CoUectio Maior Mamucriptorum historicorum a contelui Ke
meny, tom. XVIII p. 591-603. Scrisoarea către Steinwille şi la Nilles o. cit. I, 
p. #5-46. 
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şi din prezenţa acolo a atâtor misionari iezuiţi şi franciscani pe cari împă
ratul i-a trimis pentru consolidarea bisericii catolice. ln anul 1721 iezui
ţii propun într'o conferinţă care a avut loc la Timişoara în prezenţa mitro
politului şi a doi episcopi ortodocşi sârbi şi a autorităţilor administrative 
şi militare, 17 puncte cari să asigure un modus vivendi între diferitele culte. 
1n aceste puncte, acceptate de mitropolitul şi de vlădicii ortodocsi prezenţi 
şi aprobate de generalul Wal!îs, se prevedea că preoţii şi credincioşii or
todocşi pot intra în bisericile catolice şi pot asista aci la slujbele religioase 
şi la predică ; preoţii ortodocşi să nu fie împiedecaţi a intra în legături cu 
cei catolici şi a se împrieteni cu dânşii ; nici vlădicii nici mitropolitul orto
dox nu au dreptul să aresteze sau să maltrateze pe un preot catolic sau unit ; 
preoţii şi credincioşii cari trec la unire nu pot fi urmăriţi sau pedepsiţi de 
foştii lor vlădici; tineretul ortodox nu poate fi împiedecat dela cercetarea 
şcolilor germane ori latine ; dacă un bolnav ortodox doreşte să fie chemat 
la patul său un preot catolic, acesta va fi chemat şi cine va împiedeca pe 
bolnav să-l cheme, va fi pedepsit ; preoţilor catolici li se recunoaşte dreptul 
de a predica oricând şi oriunde vor crede de cuviinţă învăţaturile Bisericii 
lor (Nilles o. cit. p. 800-802). 

Se pare că Patachi întemeiat pe aceste scrisori venite din părţile bănă
ţene, a încercat, după întoarcerea acasă, să-şi întind! jurisdicţia şi asupra 
Românilor supuşi păstoririi episcopilor sârbi din Arad-Ienopole şi să în-· 
caseze şi dela dânşii obişnuitele taxe vlădiceşti. Încercările au produs 
nemulţumiri cari au ajuns să fie discutate şi de Consiliul de răsboi din 
Viena, căci la 3 Iunie 1724 acesta intervine la Cancelaria aulică transilvană 
rugându-o să pună în vedere episcopului, că episcopia sa a fost întemeiată 
numai pentru uniţii din Transilvania şi d prin urmare nici dînsul, direct, 
nici prin oamenii s:!li, nu poate exercita nici o jurisdicţie asupra neuni
ţilor şi nu poate încasa dela ei taxe. Cu deosebire nu o poate face aceasta 
în regiunile supuse episcopului de Arad - Ienopole. Consiliul de răsboi 
mai cere apoi ca episcopul să fie sfătuit să nu rilspândească unirea cu forţa, 
ci cu cuvântul, cu predica şi fapta( .... eum ad conversionem schismaticorum 
non vi sed verbo, praedicatione et opere effectuandam admonere. Orig. 
în arhiva Cancelariei aulice. transilvane Nr.' 52 - 1724). Textul scrisorii 
Consiliului de răsboi către Cancelaria aulică transilvană pare a îndrept:lţi 
bănuiala dl vlădica ar fi mers însuş în pfrţile amintite. De altfel zelul 
misionar l-a purtat până departe în regiunile de Nord-Vest ale ţării, căci 
în 3 Iunie 1724 îl găsim în Şomcuta, iar la 7 Iunie în Băseşti (S. Drago
mir, Istoria desrobirii religioase I, p. 104) şi pare a fi vizitat şi Maramureşul, 
pentrucă în sinodul din 1728 vorbeşte de promisiunea pe care Dosoftei� 
i-a făcut-o lui Patachi, că nu va mai hirotoni preoţi din Ardeal (P. Maior 
o. cit. p. 96) ; promisiune pe care n'a putut-o face decât dânsului per-
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sonal în Maramureş; apoi in 12 Decembrie 1727 preotul din Irholţ cere 
să se restitue bisericii lui odăjdiile luate de episcopul. Şi asta presupune 
prezenţa lui acolo. (A. Cziple, o. cit., p. 117). 

Vizitaţia de aci a fost tulburată de intervenţia episcopului Bizanczi 
dela Munaciu, cum rezultă din scrisoarea dela 14 Aprilie 1725 a Nunţiului 
vienez către Congregaţia de Propaganda Fide (Da n:i.onsignor Patacki ve
scovo Fogarasiense di rito greco nella Transylvania mi fu gia scritto che 
havendo voluto visitare il contado Mannarusiense, il quale asserisce essere 
soggetto alla sua giurisdizione, gli si oppose Monsignor Vescovo Sebastia
nopolitano Vicario apostolico de' Greci uniti di Moncatz ..... Colecţia părin
telui Armeanu). 

IV. LUPTA LUI IOAN PATACHI PENTRU DREPTURILE 

PREOTIMEI 
' 

Patachi continuase şi după instalare, cu curajul pe care i-l da titlul 
de baron şi de consilier împlirătesc, lupta pentru a asigura pe seama preo
ţimei privilegiile şi scutinţele pe care le primise prin cunoscutele �iplome, 
şi pe care naţiunile privilegiate se arlitau foarte puţin dispuse să le respecte. 
Inei în 1699 sau la începutul lui 1700 naţiunea săsească (die gesammte 
săschische Nation in Siebenbiirgen) trimite împliratului Leopold I o lungă 
petiţie în care se plânge că dacă preoţimea unitli va fi scutit:1, într'adevăr, 
de plata dijmeldr, dânşii�-Saşii -vor avea o pierdere anuală de 3000 
floreni. Dacă Maiestatea sa voieşte să uşureze soarta preoţimei române 
să o facă fără ştirbirea interes�lor materiale ale naţiunii săseşti şi de aceea 
să se milostivească a o despligubi pe aceasta din mijloacele statului. Tot 
atunci au trimis Curţii din Viena memorii în acelaş sens şi scaunele Se· 
beşului slisesc, al N ocrichului şi Orliştiei. Curtea rlispunde la 20 !anurie 
1700 că preoţimea unitli trebue scutitli iar cea neunitli va pl:lti ca ş 
pânli aci (428). La sfârşitul anului 17QO Saşii intervin din nou expunânc 
situaţia tristă a naţiunii lor. Acum pierderea suferitli prin scutirea preo 
ţilor români e de 5000 floreni, a clirei restituire continu:1 a o cere din alt,: 
surse "damit der Popen Consolation nicht den armen Sachsen zum ag
gravis gedeye " ( 429). Acelaş lucru îl cer Saşii şi în memoriul trimis die
tei convocate la Alba Iulia în 15 Ianuarie 1701, spunând c:1 pierderile suţe-

(428) Orig. în Archiva Ministerului comun de finanţe - Hofcammerarchiv -
din Viena, Siebenburgen 1700-01. Ne putem uşor imagina cât de mare era inte
resul saşilor de a împiedeca trecerea preoţilor români la unire. 

(429) Orig. Ibidem. 
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rite în cei din urmă 3 ani de când preoţimea română e scutită de contri
buţii se urcă la 9000 floreni (430). Plângeri identice au trimis acestei diete 
şi celelalte două naţiuni (maghiară şi secuiască) cerând ca după ce preo
ţimea unită păstrează. şi acum vechile superstiţii să fie supusă sarcinilor 
publice ca şi până acum (431). · 

Curtea din Viena pare a nu fi dat prea mare atenţiune acestor " gra
vamine ", iar de altă parte cele trei naţiuni nu respectau nici ele privile
giile cuprinse în diplomele împărăteşti şi astfel nu făceau, în cele mai multe 
locuri, nici o deosebire între preoţii uniţi şi între misera plebs contnouens. 
Comitatul Clujului de pildă hotărăşte în adunarea din 1710 ca în fiecare 
an să fie scutit numai un preot de orice fel de contribuţie, ceilalţi vor plăti 
după averile private, după cele bisericeşti nu (432). Comitatui Albei
de-J os s'a dovedit mai liberal căci în statutele sale din 1712 îi scuteşte 
atât pe toţi preoţii români cât şi pe cei maghiari şi saşi de contribuţii după 
averea bisericească, după cea .persoanlă, nu (433). 

Dieta ţinută la 7 Ianuarie 1714 la Sibiu voia să aranjeze pe calea legisla
tivă situaţia preoţimei unite şi astfel a înaintat Curţii spre sancţionare un 
proiect de lege care prevedea că, după ce preoţii români primesc la sine 
nu numai rudenii ci şi străini ca să-i scape de contribuţii şi nu plătesc 
dijme nici din veniturile personale nebisericeşti, iar episcopul hiroteneşte 
şi persoane nevrednice şi fără învăţătură, să fie trimişi în satele româneşti 
fiuncţionari publici cari să constate la faţa locului câţi preoţi se află în 
fiecare sat, ce pământuri cultivă şi întru cât sunt în detrimentul proprie
tarilor şi al sătenilor. Rezultatul investigaţiei să fie comunicat guvernului 
care pe baza .lui să intervină la vllldica şi să pună capăt abuzurilor (434). 
Nici propunerea aceasta a dietei ardelene n'a primit aprobarea împăra
tului. 

ln fine, la 2 August 1715, intervine şi generalul Steinville comunicând 
preoţimei române unite că până la noi dispoziţiuni e scutită de dijme nu
mai după veniturile bisericeşti nu însă şi după veniturile averilor de altă 

(430) Orig. în Colecţia Diaetalia a contelui Miko voi. VII în Archiva Muzeu-
lui ardelean din Cluj. 

(431) Orig. Ibidem: az olah papak az adozassal lott exemtioja veghctetlen gra
vaminokat nemz, azert mivel csakugyan a regi superstitiokban maratak s maig îs 
vadnak, kivânyuk hogy elebbeni portiozâs ala es allapottyokra redealni cogaltas
sanak. 

(432) Kolozsvari-Ovâri, Corpus statutorum municipalium I, Budapesta 1885 
p. 339. 

(433) Ibidem, p. 341. 
(434) Orig. în Colecţia citată a Contelui Miko tom VII; cfr. şi I. Benko, Trans-

silvania II, Viena 1778, p. 238. 
•· 
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natud (435). Lupta pentru subjugarea economică a preoţimei române 
unite n'a încetat nici după măsura luată de Steinville. În 1717 comita
tele ardelene trimit dietei convocate pe 1 Maiu la Sibiu un memoriu în 
care se repetă vechile acuzaţii împotriva preoţilor. uniţi. Aceştia, spune 
memoriul, în punctul 18, ţin la sine o mulţime de persoane, rudenii şi 
străine, pentru a le scuti de plata contribuţiilor. 1n unele sate sunt 2-3 
şi chiar mai mulţi preoţi, dintre cari numai unul face slujbe preoţeşti iar 
ceilalţi, deşi au avere, uneori mai multă decât satul întreg, şi sunt numai 
cu numele preoţi, nu voiesc să pliltească nici un fel de contribuţie. Comi
tatele amintesc apoi proiectul din 1714 pe care Curtea din Viena a re
fuzat să-l aprobe ( 436). 1n 1720 şi comita tul Târnavei aranjează prin 
statutele sale situaţia materială a preoţimei române: în fiecare sat vor fi 
scutiţi de contribuţii doi preoţi şi un diacon, ceilalţi vor trebui să pliltească 
contribuţia cuvenită după vite şi cereale (437). 

La 4 Martie 1722 reprezentanţii celor trei naţiuni cuprind din nou, 
în scris, plângerile lor împotriva preoţimei unite, şi le trimit iezuitului 
Regai. 1n memoriul lor, după ce se plâng că în unele sate sunt câte 6-12 
preoţi, cari toţi vor să fie scutiţi de contribuţiuni, cer ca să fie îngăduiţi 
a îndeplini funcţiuni bisericeşti numai preoţii hirotoniţi de Atanasie ; preoţii 
si fie opriţi a încasa taxe prea mari pentru cununii, înmormântări şi alte 
slujbe bisericeşti, căci prin aceasta fac pagube atât proprietarilor cât şi 
credincioşilor ; protopopii d nu viziteze atât de des satele şi când le vizi
tează să nu vină însoţiţi de o suită atât de numeroasil fiindcil îi îngreu
neazil pe bieţii credincioşi cu cheltuieli cari întrec puterile lor (438). Inter
venţia aceasta pe lângă Regai n'a avut nici un rezultat cum o dovedeşte 
plângerea din 3 Februarie 1724 a naţiunii săseşti (439). 

Nici una din naţiunile ardelene n'a luptat cu atâta înverşunare împo
triva emancipării preoţimei române ca Saşii (440). În 2 Iulie 1722 proto
popul Atanasie al N ăsăudului se plânge sfatului orăşenesc al Bistriţei că 
preoţii au fost puşi la bir, deşi noi, scrie bietul protopop, "nu avem 
simbrie ca ăialalţi preoţi cari sunt în ţară, ci slujim satelor fără simbrie" (441) 

(435) Hunnuzachi-lorga, Documente XV, 2 pag. 1558. 
(436) Orig. în Archiva Guvernului ardelean, nr. 114-117. 
(437) Koloszvări-Ovari, o. cit., I, p. 371. 
(438) Orig. în Archiva Guvernului ardelean, nr. 515 -1724. 
(439) Orig. ibidem, nr. 519 -1724. 
(440) Sinodul săc;esc luteran din 1712 a hotărît să interzică Românilor chiar 

şi ridicarea crucilor din satele lor şi la răspântiile drumurilor ( ... porro fit mentio 
quod Valachi in terra regia habitantes vulgares suas erigant cruces, quibus omnino 
sit interdicendum. Korrespondenziblatt des V ereins fiJr SiebenbiJrgische Landes-
kundes, XXXVI, 1913, p. 31. 

(441) Hurmuzachi-lorga, o. cit. p. 1592. 



ln acelaşi an s'au plâns şi preoţii din jurul Sibiului lui Regai că sunt siliţi 
fără nici o consideraţie la diplomele împărăteşti să plătească dijmele. 
Regai întervine îndată, însă Sibienii răspund că după lege numai doi 
preoţi sunt scutiţi într'un sat, cari dacă au şi alte averi afară de cele bise
riceşti trebue să plătească dijmă (#2). După răspunsul acesta Regai a 
cerut sprijinul guvernatorului Korniş, care la 6 Decembrie 1722 trimite 
Sibienilor un adevărat ultimat, poruncindu-le să respecte dispoziţiile di
plomelor împărăteşti. Ni se raportează, spune guvernatorul, că încercaţi 
în diferite feluri nu. numai să stabiliţi regule privitoare la preoţii uniţi şi 
să le fixaţi numărul, ci neţinând seamă de dânşii, aşezaţ.i în fruntea paro
chiilor preoţi schismaţici, îi maltrataţi, îi puneţi în lanţuri, le luaţi vitele, îi 
siliţi la munci iobăgeşti şi îi siliţi să plătească datoriile făcute în alte loca
lităţi de către alţii, fără nici o consideraţie faţă de diploma Majestatăţii 
săle care asigură preoţilor uniţi anumite privilegii şi scutinţe. De aceea, 
în virtutea slujbei şi autorităţii mele, vă poruncese odată pentru totdeauna 
şi pentru ultima oară să vă abţineţi nu numai dela abuzurile arătate ci şi 
dela orice violare cât de mică a privilegiilor preoţimei unite (#3). 

Saşii luterani nu se potolesc· nici după acest straşnie avertisiment al 
guvernatorului, ci la 3 Februarie 1724 trimit guvernului ardelean un nou 
memoriu în care cer împlinirea propunerilor cuprinse în scrisoarea către 
Regai, din 14 Martie 1722, la care mai adaugă acuma câteva puncte noi 
şi anume: 1) vlădica românesc - care între timp se instalase - să nu poată 
face vizitaţii canonice si anchete pe Pământul Crăiesc decât numai cu 
ştirea şi în prezenţa funcţionarilor saşi; 2) paraclisierii bisericilor (cârstni
cii) să nu fie numiţi numai de către preoţi, ci să fie aleşi de credincioşi 
si confirmaţi în slujbă de autorităţile civile ; 3) în nici un sat să nu fie 
scutiţi 'de contribuţie mai mult de doi preoţi; 4) preoţii să fie datori a con
tribui la plata datoriilor publice ale naţiunii săseşti ( 444 ). ln acelaş an 
trimit şi comitatele dietei convocate pe 10 Ianuarie la Sibiu un pătimaş 
memoriu contra preoţimei româneşti, reprind vechile şi cunc;,scutele 
plângeri ( 445). 

Toate intervenţiile şi ale lui Regai şi ale guvernatorului �u fost za
darnice. ln vara anului următor preoţii din Săcădate şi Mohul se plâng 

(442) Ibidem, p. 1593. 
(443) •..•.. vi ofticii et authoritatis mae, pro hinc et nune, semel pro semper 

et ultimatim ...... serio adhortor et commonefacio, prout· etiam mando et committo 
ut bis perceptis se illico ah omnihus non modo praerecensitis ausihus, sed et ah 
omni alio, quo vel minimum immunitatis ecclesiasticae poporum praedictorum 
laedi possent, ahstineant ..... Ibidem, p. 1594. 

(444) Orig. în Archiva guvernului ardelean, Nr. 519 - 1724. 

(445) Orig. Ibidem, Nr. 534 -1724. 
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de data aceasta într'o încâlcitll limbă germană, direct Sfatului odşenesc al 
Sibiului de nedreptăţile pe care le îndud din partea funcţionarilor saşi. 
Sunt supuşi la contribuţii ca şi ţăranii de rând, functionarii le-au intrat cu 

· forţa în casă şi curte, le-au luat doi boi pe cari i-au dus la Sibiu, aci i-au 
tăiat şi au vândut carnea. În anul trecut strângătorul de dijmă l-a luat 
la bătaie pe popa Radul cel tânăr, când i-a adtat scrisoarea dela superiorul 
iezuit care spunea că nu trebue să dea nici o dijmă (446). 

În timpul când Patachi petrecea în Viena, l-a însărcinat pe iezuitul 
Ladislau Tar din Cluj cu misiunea de ocrotitor al preoţilor români uniţi 
din regiunile situate la nord de Mureş. ln această calitate i se adresează 
în 1723 (luna nu o cunoaştem) săteanul Vasile Rai, în numele preoţilor din 
districtul Bistriţei, plângându-se că satele mai bogate aveau înainte doi şi 
chiar trei preoţi, acum însă " conscriptorii " lasă numai câte unul în fie
care sat, trecând chiar şi pe fiii preoţilor în rândul iobagilor şi înlocuiesc pe 
preoţii bătrâni. Ca pildă citează chiar cazul comunei sale Zagra, unde 
dânsul a întemeiat o mânăstire şi în sat se mai găsesc încă două biserici. 
Cu toate acestea " conscriptorii " au lăsat numai un singur preot. Ladislau 
Tar intervine la 11 Maiu al aceluiaş an pe lângă primarul Bistriţei, comu
nicându-i însărcinarea pe care a primit-o dela Patachi şi rugându-l să nu 
îngăduie să se săvârşească abuzuri ca acelea amintite în scrisoarea lui Va
sile Rai pe care o anexează. Conscriptorii nu au alt drept decât să constate 
numărul preoţilor şi unde socotesc că sunt prea numeroşi să raporteze 
episcopu lu i, singurul în drept a lua măsuri (447). 

Nelegiuirile şi persecuţiile continuă şi după întoarcerea episcopului. 
ln vară, preoţii din Sad, Săcădate şi Cârţa se plâng lui Patachi că Saşii, 
din ordinul celor mai mari ai lor, le iau dijmă din cereale. Episcopul 
scrie la 23 Iulie comes-ului săsesc Teutsch, atrăgându-i atenţiunea că 
dijm� nu pot fi luate, conform vechilor diplome ale principilor calvini, 
nici chiar dela preoţii ortodocşi cu atât mai puţin pot fi luate, acum, după 
privilegiile date de împăratul Leopold I, dela preoţii uniţi (448). Pri
marul Sibiului, - nu comes-ul - răspunde la 7 August. Este un răspuns 
de o. uimitoare perfidie. Dijmele, scrie primarul, sunt un drept al princi
pelui, care, cerându-le Saşilor, aşteaptă dela dânşii contra valoarea. Pen
tru a putea achita această contra-valoare preoţii români trebue slf dea dijme 

(446) Hurmu.zachi-lorga, o. cit.., p. 1609-10. Documentul nu este din 1725 
ci anterior venirii lui Patachi în ţară. Asta se vede limpede din aliniatul ultim al 
lui, în care preoţii cer acutul Sfatului sibian bis zur Ankunft unsers Her111 Bischof s. 
La data când s'a scris plângerea, episcopul deci nu venise înci. Instalarea lui a 
avut loc, cum ştim, în 17 August 1723. Scrisoarea e deci anterioară acestei date. 

(447) Archiva somefand, Nr. 1 (1924) pag. 29-33. 
(448) Hurmu.zachi-lorga, o. cit. p. 1605-06. 



Saşilor. După bunurile bisericeşti ele nu se încasează (449). Sofistica 
este evidentă : domnitorul însuş, stăpânul dijmelor, i-a scutit pe preoţii 
români de plata lor, de altă parte, ele, chiar pe Pământul crăiesc, nu se 
încasează dela preoţimea nici unei biserici şi conform vechilor scutinţe din 
veacul al 17-lea nu trebuiau să le plătească nici chiar preoţii c,rtodocşi. 

În anu1următor, 16 Iulie 1725, vlădica Patachi intervine din nou la 
comitele săsesc Teutsch, arătându-i că pastorul luteran din Cisnădie îl 
sileşte pe preotul român unit din Sad să-i dea dijmă din grâul său. Peste 
câteva zile, la ·25 Iulie, comes-ul răspunde dl pastorii nu depind de dânsul 
şi deci nu poate da nici un ordin. II roagă pe episcopul să-l cruţe pe viitor 
cu astfel de chestiuni, fiindcă ei, Saşii, au drept la dijmele supuşilor şi deci 
le vor încasa până când nu va da împăratul alte dispoziţiuni. Răspunsul 
îl uitase pe vlădica de Făgăraş, care după câteva zile îi scrie din nou lui 
Teutsch. Scrisoarea e plină de energie şi demnitate. M'aţi rugat să vă 
cruţ, scrie Patachi, te rog şi eu pe Dta şi pe toţi domnii funcţionari ai 
naţiunii săseşti să aveţi mai mult respect faţă de credinţa Majestăţii sale 
şi să împliniţi poruncile nu numai ale dânsului .ci şi pe acelea ale predece
sorilor, cari au scutit preoţimea românească din Fundus regius de plata 
dijmelor. Dacă preoţimea luterană săsească are dreptul să se refere la 
privilegiile ei, acelaş drept îl are şi preoţimea românească să invoace diplo
mele şi privilegiile ei. Ştim că naţiunea săsească a luat dela fisc dijmele 
în arendă dar mai ştim că pierderile ei nu pot fi plătite jicnind drepturile 
şi privilegiile preoţilor români (450). 

Situaţia devenise, cum vedem prea încordată şi comes-ul săsesc se 
convinsese, se pare, să noul vlădică baron nu e un Atanasie oarecare. De 
aceea a încercat ca prin tratative cu dânsul să găsească o soluţie potrivită 
care să evite conflictele viitoare. Pentru aceste tratative episcopul l-a dele
gat pe David Maxai, om de legi şi curatorul biserieii unite. Nu cunoaştem 
aceste tratative, nici rezultatul lor. Vedem însă dintr'o serisoare a comes
ului Teutsch către Sibieni din 6 Decembrie 1726 că discuţiile sunt în curs. 
În scrisoare atrage atenţiunea că în Mohu preotul român a fost scos din· 
casă şi a fost încartiruit în ca un locotenent. Ii roagă ca preoţii români 
să fie lăsaţi în pace şi apăraţi contra sătenilor ca să nu se irite din nou 
episcopul baron Patachi (451). 

Intre timp acţiunea contra privilegiilor preoţilor români a fost conti
nuată şi de celelalte naţiuni. Astfel la 9 Aprilie 1725 dieta ardeleană însăş 

(449) Ibidem, p. 1607-08. 
(450) Intreg acest schimb de scrisori Ibidem, pag. 1610-1612. 
(451) .... um den Herm Bischof B. Pataki nicht von neuro zu irritiren. Ibidem, 

p. 1614-1615. 



intervine pe lângă guvern cerând ca în viitor numirea preoţilor să nu atârne 
numai de bunhoinţa protopopilor ci să fie întrebaţi şi credincioşii şi pro
prietarii satelor, ca preoţii dacă au neplăceri cu credincioşii să nu-i pârască 
înaintea forurilor bisericeşti, ci a celor civile şi ca nici într'un sat să nu 
fie scutiţi de contribuţie mai mult decât doi preoţi. Dac:I vor fi scuti:ii 
toţi atunci numărul lor va creşte atât de mult, spune dieta, încât bieţi 
credincioşi se vor ruina cu totul ( 452). 

Probabil pentru a spulbera acuzaţiile privitoare la numărul prea mare 
al preoţilor români David Maxai a trimis guvernului o mică statistică a lor. 
Dânsul arată că preoţii români ardeleni sunt 2304; numărul satelor care 
au preot e de 1255 ; numărul satelor româneşti fără preoţi e de 284 ; nu
mărul tuturor satelor româneşti e de 1539. Prin urmare dacă în fiecare 
sat ar fi numai doi preoţi, numărul acestora ar trebui să fie de 3078. 1n 
realitate sunt numai 2304 deci cu 774 mai puţini (453). 

Ca preoţimea să aibă un apărător permanent care să-i reprezinte în 
faţa instanţelor civile atunci când se socotesc jigniţi în interesele lor, micul 
sinod din 26 Februarie ins a hotărit angajarea unui avocat (procurator) 
" carele să poarte de grije tuturor câţi or avea nevoie ". Găsirea şi numi
rea lui "pe ce se va putea tocmi Măria Sa", a fost lbată în seama vlădi
cului, care după ce-l va angaja "va face veste pe la toţi protopopii" (454). 

Procuratorul a şi fost numit şi anume Francisc Hunyadi, care urma 
să fie salariat, conform hotăririi sinodului din 1728 din aşa numitul census 
cathedraticus, adică din florenul ce trebuia să dea anual fiecare preot epis
copului (455). 

V. VIEAŢA INTERNĂ A BISERICII UNITE SUB PĂSTORIREA 
LUI IOAN PATACHI. MOARTEA EPISCOPULUI 

Această duşmănoasă atitudine statornică a reprezentanţilor celor trei 
naţiuni ardelene, a dietei ţării şi a organelor administrative faţă de scutin
ţele şi privilegiile, pe care preoţimea românească le obţinuse încă de pe 
timpul principilor calvini ai veacului al XVII-iea şi pe care împăratul Leo
pold I numai le confirmase şi le lărgise, a constituit una din cauzele prin-

(452) " Ugy elfognak szaporodni hogy a szegenyseg utolso pusztularsra jut 
miatta ". Orig. în Archiva GuvemulJ.'i artklean, nr. 369- 1725. 

(453) Orig. ibidem, nr. 287 -1725. 
(454) P. Maior, Istoria bisericii Românilor, pp. 378-379. 
(455) P. Maior, o. cit., p. 94. 
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cipale ale slăbirii unirii. Preoţimea română îmbrăţişase unirea socotind-o 
ca ·un mijloc sigur de eşire din starea de umilitoare inferioritate socială şi 
morală în care era ţinută, căci unirea însemna acceptarea credinţei împă
ratului biruitor a drui putere avea în imaginaţea ei proporţii de mit. Im
păratul cu poruncile lui era însă prea departe şi nu dânsul le putea aplica 
pe teren. Mai puternic decât împ.lratul era în fiecare sat, în fiecare district 
şi comitat proprietarul calvin sau luteran şi chiar şi cel catolic, erau func
ţionarii aleşi şi susţinuţi de ei, erau " conscriptorii " şi strângătorii de 
dijme şi contribuţii. Pentru asigurarea privilegiilor şi scutinţelor lupta 
trebuia purtată cu infinitul număr al acestora şi trebuia purtată în fiecare 
zi şi în fiecare sat de către o preoţime prea mult crescută şi obişnuită cu 
umilinţa şi deci lipsită de curajul reacţiunii cu orice preţ. Ea ·cunoştea 
numai calea jalbelor sfioase şi se întemeia numai pe sprijinul Scaunului vlll
diceasc pe care fatalitatea l-a ţinut atâta timp vacant. Astfel încrederea 
în sfinţenia diplomelor şi a poruncilor împărăteşti, dătătoare de mari ml
dejdi acelora care se uniseră cu biserica impăratului şi a generalilor lui, 
a început a se măcina şi împreună cu ea şi entuziasmul pentru unire. De
cepţiile au fost cumplite iar urmările s'au arătat tumultuos abia peste câ
ţiva ani. 

O altă preocupare importantă a lui Ioan Patachi a fost, în afară de asi
gurarea pe seama preoţimii a privilegiilor date de Leopold I, cei preste 
4-00 de preoţi care fuseseră hirotoniţi în cu11sul lungei vacanţe a Scaunului 
de episcopii ortodocşi din vecini. Aceştia erau răspândiţi în toate părţile 
eparhiei funcţionând, sigur, fără nici o legătură cu vlădica dela Făgăraş 
precum funcţionaseră înainte de instalarea lui fără nici o legătură cu " di
rectorul " iezuit al bisericii unite şi fără să fi petrecut 40 de zile la Scau
"'nul vlădicesc înainte de hirotonire cum prevedea canonul al II-iea al Sino-
dului din toamna anului 1700. Stabilirea exactă a numărului lor şi a lo
cului unde funcţionează era deci o necesitate. Sinodul convocat de Patachi 
pe ziua de 26 Februarie 1725 hotărăşte să-i socotească scoşi din tagma 
preoţească pe toţi aceia " cari n'au venit să-şi ia blagoslovenia dela arhie
reul său şi al nostru şi s'au lepădat de sobor având vreme destulă să-şi ia 
blagoslovenia". Nefăcând acest lucru "săborul mare încă se lapădă de 
dânşi, să facă de aci încolo ce vor şti. Că săborul de grije mai �ult nu 
le va purta nici la o nevoe ". Episcopul comunicând această hotărâre 
protopopilor le porunceşte stăruitor să aibă grija " de a pune în catastih 
toţi popii care s'au hirotonit printr'alte ţări şi până acum n'au venit la 
noi d-şi ia blagoslovenia nici dela noi n'au păucenii" (456). 

(456) Scrisoarea lui I. Patachi către protopopul Miclăuş dela Voila în P. Maior, 
Istoria bisericii Românilor, p. 378. 
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ln acelaş timp s'au strecurat în ţad o mulţime de dllugări cari, aşe
zaţi pe la mânăstiri, atrăgeau credincioşii satelor. Aceştia îşi pădseau 
preoţii lor şi pentru diferitele slujbe bisericeşti se adresau acelor călugări, 
despre cari nimeni nu ştia dacă au darul preoţesc, cine li l-a dat şi de unde 
vin. Răul pare a fi luat proporţii îngrijorătoare pentrucă acelaş Sinod din 
26 Februarie 1725, singurul de sub Patachi ale cărui acte le cunoaştem 
şi care pare a fi fost mai mult un consistor, compus din câţiva protopopi 
fruntaşi, iar nu un sobor. mare, cum erau acelea de până aci, a luat măsura 
foarte aspră ca " unii călugări fără de ispravă ca aceia să iasă din ţară 
şi să n'aibă a şedea pe la mânăstiri nici cum" iar credincioşilor cari vor 
cuteza " a duce jertfa la vreun călugăr amăgitor ca acela lăsîndu-şi preotul 
de sat cel vrednic " preoţii să nu le mai facă nici o slujbă (457). 

Sinodul amintit mai ia o mulţime de măsuri menite a întări disciplina 
şi ordinea în biserică. Interesantă este dispoziţia din Can. IV care hotă
reşte confiscarea "oriunde se va găsi în Ţara Ardealului fie la mirean, 
fie la popă " a cărţii episcopului Damaschin de Râmnic lnvlUIUura despre 
cele fapte Taine. Cauza acestei confiscări a fost faptul că vorbind despre 
Taina împărtăşaniei, cartea lui Damaschin învaţă că transformarea subs
tanţei pâinei şi vinului în Trupul şi Sângele Domnului se face nu atunci 
când rosteşte preotul "luaţi mâncaţi acesta este trupul Meu " şi "beţi din
tru acesta toţi, acesta este sângele Meu", ci în cursul rugăciunii care urmează 
când preotul invocând pe Tatăl Ceresc zice : " si ftJ. pâinea aceasta scump 
Trupul Cristosului TIJu si ce este În potirul acesta scump sângele Cristosului 
Tau, pre/lJ.cându-le pe dânsele cu Duhul TIJu cel Sfânt". Este cunoscuta 
problemă a Epiclesei atât de mult discutată între teologii bisericii catolice 
şi răsăriteni (458). 

Cu toată temeinica pregătire teologică şi filosofică pe care o avea şi 
care-l impusese atât de mult şi în Viena şi în Roma unde îşi făcuse stu
diile, Patachi a fost silit, şi dânsul, să se supună art. 5 al Diplomei leopol
dine din 19 Martie 1701 şi să accepte tutoratul teologului iezuit. Dadl 

(457) Ibidem, p. 379-80. 
(458) Raportul din 3 Iunie 1727 al lui Patachi în care spune că a rugat pe 

unii preoţi întâiu cu blândeţe si nu mai folosească formula aceea de consacrare 
însă nu s'au supus şi de aceea a fost silit să-i suspende până se vor îndrepta (S. Dra
gomir o. cit. anexe p. 22) este greu de înţeles, căci problema nu e folosirea ori ne
folsirea acelor cuvinte ci credinta că transubstanţiaţia se face prin ele. Invocarea 
care cuprinde acelea cuvinte o au şi Liturgierele tipărite de biserica unită şi ea e 
cetită şi de preoţii uniţi. Astfel o găsim în Liturghierul tipărit în Blaj 1757 cu bine
cuvântarea lui Petru Pavel Aron la pag. 115-116 precum o găsim şi în Dumne
zeestile şi sfintele Liturghii tipărite tot acolo în 1905 cu binecuvântarea mitropolitului 
Victor Mihalyi, pag. 107. Să fi interzis Patachi cetirea acelei invocări a Tatălui? 
Este greu de crezut. 
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sub Atanasie Anghel care avea numai modesta şi defectuaoasa pregătite 
teologicll obi:.;nuită a preoţilor români din vremurile acelea, putea fi justi
ficată aşezarea lângă el a unui sfetnic şi îndrumător destoinic şi învăţat 
şi restrângerea puterii vlădiceşti, acum când cârja era în mâinile unei per
soane pe care puternici factori ai bisericei l.�tine o ·credeau potrivită, fiind 
numai student, să fie aşezad în fruntea episcopiei rutene a Muncaciului, 
unde instituţia teologului era necunoscută, tutoratul · umilitor al iezuitului 
nu mai avea nici un rost. De aci înainte prezenţa lui a devenit simbolul 
umilirii şi - pentru ce nu am spune-o ? - subjugării bisericii române 
unite. Teologul lui Patachi a fost cunoscu�! Regai, a cărui funcţiune de 
director al bisericii unite încetase după confirmarea de c:ltre papa a numirii 
lui în Scaunul Făgăraşului, fiind numit teolog în 1722 de către primatele 
din Esztergom (459). Privitor la relaţiile dintre dânşii - dintre Patachi 
şi Regai - nu avem nici o informaţie directă. Inochentie Micu Klein, a 
cărui vrăşmăşie nepotolită împotriva iezuiţilor este cunoscută, spune în 
decretul diu 1746 cu care l-a excomunicat pe teologul său Iosif Balog, că 
Regai având în timpul absenţii lui Patachi (1716-1721) conducer�a bisericii 
româneşti a încasat dela preoţi taxele cuvenite episcopului şi le-a folosit 
pentru alte scopuri decât acelea ale bisericii unite. Patachi întors acasă 
i-a cerut·socoteala banilor, iar Regai refuzând a fost silit să-şi părăsească 
slujba şi astfel - ne asigură Klein'._ vlădica s'a mântuit de puţin simpa
ticul teolog (460). 

Sinodul din 1702 hotărîse cum am văzut, să trimită 5 tineri " ab in
genio dotati " în şcolile mari catolice din Apus. Imprejurările grele care 
au urmat între 1703-1711 (răscoala lui Rakoczy), moartea, după doi ani, 
a lui Atanasie, lunga vacanţă a scaunului până la numirea şi instalarea lui 
Patachi par a fi f:lcut imposibilă realizarea acelei hotărîri. Cel puţin până 
acum nu cunoaştem numele nici unui tânăr român ardelean unit care să 
fi făcut în acest timp studiile în Viena, Roma ori Tâmavia. Destul de 
mare pare a fi fost în schimb numărul elevilor români la şcolile catolice con
duse de iezuiţii din Ardeal. Astfel un raport din 1718 despre şcoala din 
Alba-Iulia spune că dintre cei peste 100 de elevi ai ei au fost " Graeci 

ritus multi" a căror menire era să propage şi să întărească unirea. Un 
alt raport din 1720 arată că din cauza ciumei care bântuia în provincie 
numărul elevilor a fost scăzut. Intre aceia cari, totuşi, s'au îndreptat spre 
învăţătură în şcoala amintită au fost şi români. Au continuat apoi să în
veţe mulţi în colegiul iezuiţilor din Cluj şi probabil unii în şcoala lor din 

(459) Nilles, o. cit. I pag. 303 Nota 6. 
(460) Z. Pâclişanu, Corespondenţa din exil a episcopului Inoche11tie Micu Klein. 

Bucureşti 1924, pag. 35. 
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Braşov (461). Din colegiul clujan a trecut la Tâmavia, sub păstorirea 
lui Patachi, acela care i-a devenit mare urmaş, Ion Micu. 

La 29 Octombrie 1727 după o păstorire scurtă de abia patru ani, în 
care timp a fost, cum spune Samuil Micu Klein, "naţiei româneşti bun 
părinte şi milostiv", Patachi s'a stins repentin în vârstă de 46 de ani. 
David Maxai care l-a cunoscut de aproape, fiindu-i sfetnic în chestiunile 
juridice, spune în biografia pe care i-a scris-o la 30 decembrie 1730 că 
era " vir maximis dignus laudibus ..... in quo castimonia vitae cum ingenii 
doctrina et abundantia certare videbantur ; humanus praeterea et affabi
lis ..... theologus, philosophus, jurista, concionator, politicus, oeconomus et 
ecclesiaticus insignis ". Era însă iute la mânie, greşeală pe care, dupil 
ce-şi revenea, o plângea cu lacrimi (gemitibus detestabatur) (462). Sigur 
această greşeală apoi faptul cil, fiind educat în mediul cu totul străin de 
realităţile din biserica românească, a fost de o severitate necruţătoare, 
i-a câştigat mari adversităţi în sânul preoţimei. Aşa se explică criticile 
violente care s'au adus pilstorirei lui în sinodul electoral din 4 Iunie 1728 
şi propunerea bizară pe care protopopii au făcut-o în acel �inod ca în viitor 
sentinţele aduse de vlădica român în cauzele mai grave ale preoţilor şi pro
topopilor să poată fi supuse revizuirii episcopului latin din Alba Iulia iar 
dela acesta să se poată face apel la mitropolitul din Kalocsa (Ungaria) (463). 



Cap. IV. 

Sub Episcopul Inocenţiu Micu-Klein 



PBRSPBCDYE 

I. BISERICA UNITĂ DELA MOARTEA LUI IOAN PATACHII 

PÂNĂ LA IOAN INOCENTIU MICU-KLEIN 
' 

După moartea lui Patachi conducerea eparhiei a trecut în mâinile 
celor doi vicari, protopopul din Daia şi protopopul din Juc şi a teologului 
Regai. La 24 Noembrie al aceluiaş an, Cancelaria aulică transilvană inter
vine pe lângă impăratul rugându-l ca pentru a se evita "confuziunea" 
ce s'ar putea produce în timpul vacanţei Scaunului, să dea ordin Status 
ului catolic şi capitlului din Alba Iulia să supravegheze deaproape şi cu 
atenţiune preoţimea unită, ca nu cumva să se. producă tulburări primej
dioase unirii, să nu îngădue ţinerea nici unei adunări a lor şi cu atât mai 
puţin a unui sinod general fără autorizaţia şi porunca împarătească (Con
cept în Arhiva Cancelariei aulice transilvane Nt. 116 - 1727). Teama de 
mişcări potrivnice unirii o avea şi Status-ul catolic însuş, care într'un me
moriu adresat lui Carol VI în 7 Decembrie 1727, cer�abnica numire 
a noului episcop, pentrucă o mulţime de preoţi merg pentru hirotonire la 
episcopul sârbesc din Arad şi, întorşi acasă, trag în " schismă " poporul 
prea puţin instruit în chestiunile adevăratei unirii. (Orig. Ibidem Nr. 84 -
1727). Apoi, îndată după ce a aflat ştirea morţii episcopului, Bizanczi 
dela Muncaciu, a cerut Congregaţiei de Propaganda Fide, ca, fiind vecin 
" di esser dichiarato amministratore " al episcopiei vacante până la numirea 
titularului căci aceasta - episcopia română din Ardeal - e înconjurată de 
vlădici schismatici şi astfel nu e exclusă primejdia ocupării ei de către unul 
din aceia. La 19 Ianuarie 1728 Congregaţia aproba cererea şi astfel la 6 
Februarie papa " si e benignamente degnata di conceder la pennissione 
che ..... monsignor Gennadio Byzancki vescovo Sebastiano e vicario aposto
lico di Monkatz in Ungheria ..... sino al provista del nuovo vescovo di Fo-

(461) Nilles I, pag. 455. 
(462) Colecţia Kaprinay în biblioteca universităţii din Budapesta voi. 42. 

Am publicat-o în revista Cultura crestind din Blaj a. XVI (1936), p. 522-23. 
(463) S. Dragomir o. cit. p. 111 nota 2. Acesta este sensul exact al informa

ţiei din Colecţia Rosenfeld, nu acela pe care i-l dă S. Dragomir care spune că sino
dul a cerut în unanimitate supunerea episcopului român jurisdicţiei episcopului 
latin de Alba Iulia. 
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garas eserciti in quella Diocesi le stesse faculta che gli compietono per la 
sua propria. (Col. părintelui Armeanu, cfr. şi Hodinka Antal, A Munkdcsi 
gorog katholikus pii.spokseg tortenete p. 561 ). 

Impăratul porunceşte, la 17 Aprilie 1728, să se facă alegerea succe
sorului lui Ioan Patachi. Sinodul electoral va fi prezidat de episcopul 
latin din Alba Iulia, Antalfi, asistând şi superio·rul iezuiţilor ardeleni şi va 
alege trei persoane potrivite dintre care dânsul va numi una (Nilles o. cit. 

II p. 479-499). Sinodul a avut loc la 4 Iunie 1728 şi, după informaţiunile 
pe care le dă David Maxai, se pare că şi de data aceasta s'a repetat cazul 
din 1713, oferindu-se vlădicia călugărului iezuit Adam Fitter c:lci dânsul 
asistase, fiind superiorul Ordinului în Ardeal, conform poruncei împărţ
teşti din 17 Aprilie, la alegere. A refuzat să primească ca şi Szunoyg atunci, 
continuând însă să exercite o influenţă hotărîto:ire asupra atitudinei proto
popilor prezenţi. Maxai afirmă ca alegerea celor trei candidaţi s'a făcut 
iuxta mentem et conceptum dânsului (ibidem p. 499-500). A fost propus în 
locul întâi c9noscutul Iosif Hodermarszki, care vânase atâta timp şi cu 
atâtea ardoare scaunul cpiscopesc al Muncaciului, fără a putea însă a în
frânge rezistenţa s. Scaun ; în locul al doilea tâmlrul teolog de anul III 
din Târnavia Ioan Micu, iar în locul al treilea preotul făgărăşean Ladislau 
Hatos (A. Bunea o. cit. p. 2). 

A urmat apoi şi după acestă alegere o lungă vacanţă a Scaunului, suc
cesorul lui Pataki instalându-se abia în 27 Septembrie 1732. Pare că o 
cumplită fatalitate urmărea începuturile Bisericei Române Unite Arde
lene ! Ca şi în .prima lungă vacanţă, conducerea ei a încăput iarăş pe mâi
nile iezuiţilor deşi eparhia avea doi vicari a căror activitate trebuia să fie 
supraveghiat� de teologul Regai. La 15 August 1728, Cancelaria Aulică 
Transilvană invocând ştirile primite despre mişcările primejdioase care 
s'au ivit în diverse locuri contra Unirii şi despre părăsirea ei de către unii, 
a propus Impăratului aşezarea în fruntea Bisericii Unite, în calitate de 
" director ", cum funcţionase şi Regai, a directorului Colegiului ieziut din 
Cluj, Adam Fitter, care petrecând mai mulţi ani în Ardeal cunoaşte bine 
mentalitatea şi obiceiurile preoţimei române, este om blând şi cu maniere 
fine (modwn agendi suavem habet). În aceiaş zi Fitter a şi fost numit 
cu atribuţiunile pe care le a avut şi antecesorul său în "directoraţ" (464) . 

.Ştirile pe care le primse Cancelaria Aulică despre mişcările din Ardeal 
nu erau exagerate. lntr'un ordin trimis comitatelor la 17 Septembrie 1728, 
guvernatorul Sigismund Kornis vorbeşte de marea confuzie care s'a iscat 
după moartea lui Pataki printre preoţii uniţi, fiincă mulţi au trecut în Ţă
rile româneşti, în Banat şi Maramureş, de unde, hirotonindu-se de către 

(464) Nilles I, 480-483. 
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episcopi schismatici, s'au întors producând multe excese. Pentru a împie
dica întinderea răului, guvernatorul porunceşte ca preoţii hirotoniţi de 
către episcopii ortodocşi cari nu pot produce certificate dela Atanasie, Pa
taki ori dela alt episcop unit şi aceia care încercă să alunge pe preotul unit 
şi prin asta să provoace confuziune, să fie supuşi la plata tuturor contri
buţiunilor şi chiar şi la munci iobăgeşti (465). 

lnformaţiuni mai amfaunţite găsim privitor la mişcările şi agitaţiile 
împotriva Unirii în actele Sinodului convocat de Adam Fitter pe ziua de 
15 Noembrie 1728 la Mânăşturul Clujului, în reşedinţa călugărilor iezuiţi. 
Nici acesta n'a fost sobor mare, ca cele vechi, ci un soboraş restrâns, ca 
acela convocat de Pataki în 1725. Au luat parte numai cei doi vicari gene
rali, doiprezece "assessores" şi doi protopopi. Petru Maior care a avut în 
mână actele sinodului spune că în total au participat numai 16 persoane, 
deci înafară de vicari şi de "logofătul" (secretarul) �i de cei 12 "asses
sores" a mai luat parte o singură persoană. Din actele păstrate vedem 
că maximus unitorum persecutor era popa Mailat din Şona, " schismaticus 

turbulentus ", care deşi a fost invitat de către vicarul Petru din Daia d 
se prezinte în faţa sinodului, a refuzat să vină. Sinodul hotărăşte ca direc
torul Adam Fitter să ceară intervenţia forţei publice pentru a-l prinde 
şi a-l pedepsi potrivit faptelor sllvârşite. Actele sinodului, care a durat 
4 zile şi a ţinut 7 şedinţe, mai vorbesc de preoţi schismatici cari s'au lepădat 
de Unire, au luat dela uniţi bisericile cu forţa şi au săvârşit şi alte vio
lenţe, ale căror fapte urmează a fi anchetate de protopopul Nicolae din 
Biia şi de preotul Ladislau Hatos din Făgăraş, însoţiţi de doi funcţionari 
ai gu.ver:nului. Asemenea vorbesc de clllugări cari, cutreerând satele sub 
pretextul că strâng milă, răspândesc schisma şi vorbesc şi de vechiul şi 
cunoscutul Dosoftei din Maramureş, care continua a hirotoni preoţi din 
Ardeal deşi promisese lui Pataki că nu o va mai face. ln afară de măsu
rile represive împotriva popei Mailat din Şona şi împotriva cMugărilor cer
şetori, sinodul a hotărât ca protopopii să convoace, în timpul cel mai 
scurt, pe toţi preoţii în sinoade protopopeşti, să-i examineze privitor la 
felul cum ţin Unirea iar pe aceia despre cari se vor convinge că s'au lepă
dat de ea să-i denunţe directorului Fitter ; preoţii hirotoniţi oriunde după 
moartea lui Pataki să fie opriţi a sluji, să nu fie îngăduiţi în parohii şi cu 
atât mai puţin să turbure pe cei uniţi sau să-i scoată din parohii. Aceşti 
preoţi pentru faptul cii, împotriva dispoziţiun,ilor date de repetate ori, au 
mers la hirotonie la episcopi schismatici să se pedepsească c.

u 14 floreni, 

(465) S. Dragomir, o. cit. Anexă pag. 22-23; cfr. şi Arhiva Somefană No. I 
(1924) pag. 33-35 unde ordinul are data de 17 Decembrie 1728. În Hunnuzachi
Iorga, o. cit. XV, 2 p. 1627 are data de 12 Decemvrie 1729 !. 
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din care jumătate vor fi ai protopopului iar cealaltă jumătate se vor da 
celor doi vicari pentru acoperirea cheltuielilor împreunate cu ancheta de 
care a fost vorba mai sus. Protopopii sunt datori sub pedeapsa de 66 flo
reni ca până la Paştele viitoare să viziteze toate satele protopopiatelor lor 
şi să supravegheze activitatea şi purtarea preoţilor, aplicându-le sancţiunlie 
stabilite de episcopul răposat. Se vor interesa de toţi aceia cari îi batjo
coresc pe adevăraţii uniţi numindu-i papistaşi şi producându-le prin acesta 
multe greutăţi (466). 

lntr'un memoriu din 8 Maiu 1734 episcopul Ioan Inochentie Klein 
înşiră între cauzele care au determinat atâţia preoţi să părăsească unirea 
următoarele: 1) Măsurile luate de autorităţi ca în satele mari să se admită 
numai 2 preoţi iar în cele mici unul sin�r ; 2) nerespectarea scutinţelor şi 
privilegiilor date de diplomele împărăteşti şi supunerea preoţilor sarcinilor 
iobăgeşti (467). Asupra primejdiei pe care o reprezenta pentru statornicia 
unirii marea deziluzie pe care a produs-o pierderea încrederii în cuvântul 
şi în promisiunile împărăteşti, am stăruit mai sus. Urmări dezastroase a 
trebuit să aibă, fără îndoială, şi recunoaşterea numai a doi preoţi uniţi 
scutiţi în satele mai mari şi a unuia singur în satele mici. Ce puteau face 
cei nerecunocuţi sau supranumerari cum erau numiţi ? Să părăsească 
preoţia era prea greu căci ori cât ar fi fost de precară situaţia lor, tagma 
le oferea totuşi anumite avantajii şi, în orice caz, un anume prestigiu, ridi
cându-i deasupra ţăranilor de rând. Pentru a-şi păstra deci o situaţie câşti
gată cu jertfe şi greutăţi, aceştia îşi făceau dânşii credincioşi, rupând dela 
preoţii recunoscuţi şi constituindu-şi parochie proprie. Cine îi putea îm
piedeca să o facă? Stăpânii satelor, calvini, luterani ori unitarieni, nu, 
fiindcă interesul lor era să fie cât mai puţini preoţi uniţi, căci unirea în
semna pentru unii din aceştia scutirea de dijme şi de alte taxe pe care cei 
neuniţi li le plăteau. Funcţionarii erau pe Pământul crăiesc luterani ca şi 
stăpânii satelor iar în comitate şi în secuime aceşti funcţionari erau în de
pendenţă de proprietarii, a căror majoritate covârşitoare aparţinea uneia 
din confesiunile protestante amintite. Vlădicia era vacantă iar amestecul 
" directo�lui " ori a teologului iezuit oferea o nouă armă de agitaţie, spu
nându-se că aceştia urmăresc schimbarea legii romtfneşti şi înlocuirea ei 
cu cea· latinească. J 

Din punctul de vedere al intereselor unirii aşezarea în fruntea bisericii 
româneşti a directorului iezuit şi lăsarea atâta timp a conducerii ei în mâna 
lui şi a teologului a fost, sigur, o mare greşeală. Petru Maior care a trăit 

(466) Actele sinodului în P. Maior o. cit. pag. 93-97 sau I. M. Moldovanu, 
Acte sinodale ale bisericei române de Alba Iulia fi Făgăraf II. Blaj 1872, pag. 101-107. 

(467) A. Bunea, o. cit., p. 33. 
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mai aproape de împrejudrile şi de atmosfera acelor vremi, scrie m stilul 
său pitoresc: "Nu puţini erau între Români, carii avea acum greaţă de fă
cuta unire cu biserica Romei ; însă nemica nu au vărsat afară, până nu 
luară a treia scandală dintr'acela că murind ·vlădica Ioan Patachi, măcar 
că Românii avea din neamul lor doi vicari, cum se zic, generali, totuşi 
puterea şi stăpânirea peste cler şi peste toţi Românii, în celea duhovniceşti, 
fiind scaunul archieresc lipsit de vlădică, fu .prăvălită la paterul rector al 
iezuiţilor din Cluj ..... Cu întâmplarea aceasta mulţi dintre Români cre
zând că nu numai strămoşeasca lege şi tocmala cea bisericească, de care 
până astăzi foarte sunt alipiţi cu inima Românii, aşa în cât şi de umbră 
în treaba asta încă se sperie, se va schimba în lege şi tocmală latinească 
sau popistăşească, ci şi acel vifor nălucindu-şi că se apropie cât, precum 
mai de mult pre superintendentul calvinilor, aşa de aci înainte pre pater 
Rector al iezuiţilor protopopii Românilor rădicat în scaun vor fi siliţi a-l 
duce pe umerii lor în sobor şi cunoştiinţelor ( conştiinţelor) se va face silă, 
mulţi, zisei, dintre uniţii Români nu numai mireni ci şi preoţi socoteau că 
mai bine va fi de cu bună vreme să rumpă unirea, cea cu biserica Romei 
făcută, decât strămoşeasca lege şi tocmală, să o sufere a se schimba. De 
aceea dacă mai înainte numai câte unul şi pre cătinel şi mai mult cu câr
tirea decât cu fapta s'au împotrivit făcutei uniri, acum cu gloata şi cu larmă 
au început a scădea dela unire; ba încă şi silă a face acelora ce vrea să 
rămână în unire" (468). 

La toate acestea trebue adăugată, în primul rând complecta lipsă de 
pregătire teologică a preoţimei, pentru care unirea sau neunirea nu consti
tuia o problem/J dogmatic/J, adică o problemă de convingere doctrinară, ci 
o problemă de forme pur exteioare care erau aceleaşi şi în unire şi în neu
nire. Prin urmare, rupând legăturile ierarchice cu un vlădică şi intrând 
în legături cu alt vlădică nu ·avea, atâta timp cât legea, ritul cu toate cere
moniile şi datinele lui erau păstrate, conştiinţa tulburiltoare a postaziei. 
Ea însemna o simplă schimbare de stăpân. Si când se întâmpla, cum a 
fost cazul după moartea lui Patachi, ca stăpânul părăsit să nu fie de legea 
româneascll, părăsirea lui putea părea o datorie. 

Conscrierea făcută în 1733 de episcopul Ioan Inochentie Micu Klein 
ne îngăduie să fixăm cu aproximaţie proporţiile rezistenţei împotriva unirii 
precum şi regiunile unde ea s'a manifestat cu mai multă dârzenie. La 
data amintită preoţi români se găseau în 1432 sate; numai preoţi uniţi 
aveau 1065 sate, numai preoţi neuniţi aveau 176 sate iar preoţi şi uniţi 
şi neuniţi aveau 191 sate. 645 sate nu aveau nici un fel de preot român. 
Preoţi uniţi erau în total 2255, preoţi neuniţi 486. Cifrele acestea mai arată 

(468) o. cit., p. 92-93. 
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un lucru foarte important şi anume că rezistenţa faţă de unire nu era de 
dată recentă ci de dată recentă era numai îndrăzneala manifestărilor ei. 
Numărul preoţilor neuniţi fusese în 1716 de 456, prin urmare în 17 ani 
el abia sporise cu 30, urcându-se în 1733 la 486. 1n ceeace priveşte geo

grafia rezistenţei, din conscrierea lui Klein putem face o constatare deose
bit de interesantă. S'ar putea crede că cea mai mare rezistenţă a fost 
opusă unirii în judeţele mărginaşe cu Tara Românească şi Moldova. Rea
litatea a fost însă alta. Cea mai hotărîtă opoziţie a întâmpinat-o în proto
popiatul Trei Scaune unde faţă de 11 sate cu preoţi neuniţi găsim numai 
4 cu preoţi uniţi. Urmează protopopiatul Odorei, care cuprindea o parte 
din teritoriul comitatului Sălaj, în care, protopopiat, găsim 28 sate cu 
preoţi uniţi şi 57 sate cu preoţi neuniţi, iar 3 sate aveau şi preot unit şi 
neunit. Protopopiatul Vimei din judeţul Solnoc Dobâca avea 18 sate cu 
preoţi n1.1mai uniţi, 12 sate cu preoţi numai neuniţi, şi 9 cu preot şi unit şi 
neunit. Protopopiatul Veneţiei (jud. Făgăraş) avea 28 sate cu preot unit, 
11 cu preot neunit şi 12 sate cu preot şi unit şi· neunit. Foarte tare se 
ţinea ortodoxia în Munţii Apuseni, căci · în protopopiatul Bradului gă
sim faţă de 10 sate cu preoţi uniţi 8 sate cu preoţi neuniţi şi 6 sate care 
aveau preot şi unit şi neunit. In schimb nu găsim nici un sat care să aibă 
numai preot neunit în protopopiatele Cluj-Mânăştur, Năsăud, Lăpuşul 
român, Daia, Cerghidul mare, Biia, Alba Iulia, Turda, Sac·alul de Câmpie, 
Colun, Copru, Broşteni, Sebeşul săsesc, Porceşti şi Balomir. Aveau numai 
câte 1 sat cu preot numai neunit protopopiatele Tichindeal, Raşinari, Ni
raşteu, Sângerul de munte, Bistra, Hunedoara şi Vinţ. Poate nu va fi lipsit 
de importanţă să mai amintim că din cei 486 preoţi neuniţi, 78 erau bigami 
( căsătoriţi a doua oară). ln protopopiatul Sânmărtin de pildă, din 10 
preoţi neuniţi 7 erau bigami, în protopopiatul Coaşului erau bigami 7 preoţi 
neuniţi din 11, în protopopiatul Alba Iulia erau bigami 3 din 5, în proto-
popiatul Turda 2 din +, în protopopiatul Dobra S din 6, în protopopia
tul Hunedoara erau bigami 3 preoţi neuniţi din 6. Fără îndoială că aceste 
cifre pot lămuri anumite atitudini (+69). 

(469) Conscripţia lui Klein a publicat-o N. Togan în Revista Transilvania 

din Sibiu XXIX (1898) p. 169-213 şi mai complect A. Buneii. o. cit., pag. 305-415. 
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II. EPISCOPUL IOAN INOCENŢIU MICU-KLEIN 

După ezitări de aproape opt luni, împăratul Carol VI l-a numit cu 
diploma din 25 Februarie 1729 episcop unit al Făgăraşului pe Ioan Micu, 
pe care sinodul electoral din 4 Iunie al anului precedent îl propusese, la 
stăruinţele lui Adam Fitter, în locul al doilea. Diploma de numire îi 
pune noului vlădică condiţiile să fie ascultător şi supus Papei şi împăra
tului, să atârne în cele spirituale, conform diplomei din 9 Martie 1701 a 
lui Leopold I, de mitropolitul din Esztergom, să ţină lângă sine "teolog", 
să respecte punctele unirii şi să încaseze dela credincioşi taxe numai cu 
ştirea şi aprobarea membrilor catolici ai guvernului ardelean (470). 

Ioan Micu se născuse în comuna Sad din Scaunul săeesc al Sibiului 
în anul 1692. Ultimele cinci clase secundare le făcuse în Colegiul iezuit 
din Cluj, undel-1 găsim în 1719 ca " poeta " iar în 1724 " metaphysi
cus" (471). De aci a trecut, în anul următor, la seminarul teologic din 
Tâmavia (Nagyszombat) ca bmsier al fundaţiei Janiane-Kollonichiane, 
întemeiată pentru educarea teologilor uniţi (472). 

Sigur, Adam Fitter nu bănuia când a propus sinodului alegerea tom
naticului elev al ordinului său, apriga luptă îndârjită pe care acesta va 
purta-o peste câţiva ani împotriva iezuiţilor, precwn nu bănuia nici îm
păratul când a iscălit diploma de numire, marea furtună răscolitoare pe 
care va deslănţui-o în vieaţa naţiei româneşti din principatul Transilvaniei. 
Şi, iarăş sigur, nici protopopii strânşi în sinodul din Alba Iulia, dând 
votul unui tânăr şi necunoscut student, nu puteau, nici dânşii, bănui vâr
tejul în care-i va arunca neînfrânta energie luptătoare, gata a înfrunta orice 
risc şi orice primejdie, a viitorului lor stăpân. 

Spre deosebire de antecesorul său Ioan Patachi, - născut într'un mic 
sătuleţ, fără tradiţii, căci fusese întemeiat abia la sfârşitul veacului al 16-

(470) Textul fragmentar în I. M. MOLDOVANU, op. cit., p. 177. 
(471) Toth ZOLTAN, Az erdelyi roman nacionalismus elso szdzada, p. 169, nota 6. 
(472) Samuil Micu Klein spune că Ioan Micu ar fi intrat în ordinul iezui-

ţilor şi ar fi făcut şi noviţiat un an de zile, dar " pentru slăbiciunea ochilor au 
eşit ". Istoria manuscrisă, voi. IV, în Biblioteca episcopiei unite, mss. nr. 70 
partea 10, p. 24. 
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lea, şi trecut dela un proprietar la altul, care ş1 m 1703 avea abia 18 
familii de iobagi săraci, plltind impozit, toţi împreună, numai după 7 
boi, 12 vaci, 1 cal şi 37 oi (473), - Ioan Micu venea dintr'o regiune cu 
oameni liberi, crescuţi în aerul tare şi proaspăt de munte. Cel dintâiu 
descindea dintr'o modestă familie de mici nemeşi sărăciţi şi, rămas de 
copil orfan, fusese crescut de un frate, mic slujbaş la conacul din Sân
benedic al Guvernatorului Sigismund Kornis. Educaţia şi-a făcut-o din 
cea mai fragedă copilărie la iezuiţii din Cluj, apoi, într'o şcoală, sigur tot 
de a iezuiţilor, la Gyor în Ungaria, şi, în urmă, la Viena şi Roma, deci 
într'un mediu cu totul străin de realităţile aspre ale vieţii romineşti. Ioan 
Micu, în schimb, era vlăstarul unei fa�ilii de ţărani liberi cari aveau 
conştiinţa mândră a unei ascendenţe ce număra 11 generaţii şi cari cre
deau că în vinele lor curge sânge de al Basarabilor întemeitori de ţară. 
În şcoli străine a ajuns la vârsta când caracterul e deplin format şi per
sonalitatea nu mai poate fi transformată de influenţa noului mediu, ci 
numai adâncită şi conturată mai plastic şi mai viguros. Copilăria şi tine
reţea şi-a petrecut-o într'un robust mediu românesc, obişnuit cu revolta 
împotrjva nedreptăţii şi a asupririi. Era, sigur, în Sad-ul său în vara 
anului 1724 - avea 32 de ani şi terminase atunci cursul secundar ---, când 
cei trei preoţi ai lui, între cari Coman şi Oancea erau moşnegi - întâiul 
nu mai auzea şi al doilea nu mai putea umbla din cauza bătrâneţii -
protestau contra funcţionarilor saşi cari le dijmuiseră cerealele şi în vara 
anului următor aflase că aceiaşi funcţionari au silit pe cei trei preoţi să 
dea dijmă pastorului luteran din Cisnădia vecină şi va fi. cunoscut şi 
răspunsul sfidător dat. la intervenţia în această chestiune a episcopului 
Patachi, de către comes-ul naţiunii săseşti lohann Teutsch (474-). 

Dijmuirea aceasta a roadelor pământului preoţilor români uniţi pentru 
folosul pastorilor· luterani nu se făcea numai în Sad-ul naşterii şi al tine
reţii sale, ci se făcea pretutindeni pe Pământul crăiesc, precum pretutin
deni pe acel pământ Românii nu erau primiţi în breslele meseriaşilor, nu 
li se îngăduia folosinţa apelor, a munţilor şi a păşunilor .. Din toate satele 

„ româneşti vecine cu al lui se auziau aceleaşi glasuri de protestare şi de 
plângeri împotriva unor �fdreptăţi, în faţa cărora se dovedeau neputin
cioase şi ordinele împărăteşti şi intervenţiile episcopului baron din Făgă
raş. Drumul la Cluj şi înapoi şi, în urmă drumul la Târnavia, l-a dus 
dealungul comitatelor cu aceleaşi nesfârşite masse româneşti şi totuşi comi
tatele formau, după normele constituţionale ale ţării, natio hungarica, pre-

(473) KADAR Joszef, S:iolnok-DobokavtiTFMgyt monographiaja IV. Dej 1901, 
p. 38 seq. 

(474) HURMUZACHl-loRGA, Documente XV, p. 2 1605-1608 şi 1610-12. 
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cum Pământul crăesc, deşi majoritatea covârşitoare a populaţiei era româ
nească, forma natio saxonica. 

Copleşit de aceste impresiuni înfipte adânc în sufletul şi mintea tână
rului de 33 de ani, Ioan Micu ajunge în seminarul iezuit. Aci face cuno
ştinţă, fiind unul din rosturile trimiterii lui acolo, cu diploma împărăteas�ă 
din 16 Februarie 1699, în care Leopold I spunea că preoţii români uniţi, 
cari mărturisesc .aceeaşi credinţă ca şi catolicii, sunt fii ascultători ai ace
leiaşi mame şi supuşi aceleaşi căpetenii, trebue să fie părtaşi aceloraşi pri
vilegii şi scutinţe (475). Studiul lui Jus naturae, care ocupa un loc atât 
de important în învăţământul teologic al vremii, l-a dus la cunoaşterea 
marilor principii de dreptate pe care trebue să se întemeeze orice societate 
omenească şi l-a făcut să înţeleagă în lumina unor eterne idei filosofi ce, 
- căci /ex naturalis fiind participatio legis aeternae in rationali natura, este 
eternă şi imuabilă şi ea, - marea nedreptate ce se făcea naţiei sale. Apoi 
atâtea cărţi care nu puteau lipsi din biblioteca seminarului său, vorbeau 
de originea romană a neamului românesc, urmaş al coloniştilor aduşi în 
Dacia de Traian biruitorul şi iezuiţii înşişi aveau tot interesul, ca într'o 
şcoală pentru pregătirea misionarilor, să accentueze această origine romană 
pentru a arăta că locul lui nu poate fi decât în biserica Romei. Aceste 
observaţii, experienţe, studii şi meditaţii plantate pe conştiinţa descendenţei 
din dinastia dătătoare de legi şi datini a Basarabilor, explică tulburătorul 
fenomen care a fost Ioan Inochentie Micu Klein şi personaliţatea tare şi 
aspră a omului, pe care altfel n'o poate explica nici tradiţia şi duhul po
tolit al vremii şi nici societatea încadrată şi călăuzită de vechi norme înţe
penite. 

La data numirii sale în fruntea bisericii româneşti, Ioan Micu era 
încă pe băncile şcoalei deşi avea vârsta de 37 de ani. Acest salt ar fi 
ameţit pe oricine, căci a se pomeni peste noapte, pe neaşteptate şi nevi
sate, din modest student bursier, înălţat la rangul de prinţ bisericesc al 
unui mare popor şi consilier al Majestăţii sale imperiale, era un caz fără 
precedent în trecutul naţiei noastre. Deşi diploma de numire fusese sem
nată la 25 Februarie 1729, lui Micu i-a fost comunicată abia în 12 Iulie, 
sigur, pentru a-i îngi'ldui să-şi termine în lini�te studiile. După primirea 
numirii noul vlădică a fost chemat, cum ar rezulta din scrisoarea din 17 
Februarie 1729 a Cancelariei aulice ardelene către Cancelaria aulică aus-

(475) Justum videri ut quos eadem fides et caritas În eiusdem sanctae Ecclesiae 
catholicae unitate coniunxit, eiusdemque Sanctae matris obedientes filios eodem gremio 
fovet, eodem denique sub capite eiusdem membra vivificat, exindeque divini aeque ac 
humani favoris pariter reddit capaces, jure suo non destituantur. NILI.ES, op. cit.,, I 

p. 224. 
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triacă, la Viena (476). Fiindcă antecesorul său fusese înălţat la rangul de 
baron, Micu, fiind în Viena, solicită şi dânsul acest titlu, fiindcă, spune 
în petiţia sa, baronatul împrumută o strălucire nouă demnităţii episcopeşti 
şi-i dă purtătorului ei un prestigiu mai solid înaintea poporului (477). 
lmpăratul îi împlineşte cererea şi cu diploma din 5 Septembrie 1729 Ioan 
Micu este înălţat la rangul de baron (478). La ordinul lui Carol VI s'a 
retras apoi în mânăstirea ruteană din Muncaciu pentru a se c41ugări căci, 
conform obiceiului bisericii greceşti, episcopii sunt dllugări. În 23 Sep
tembrie al aceluiaş an a fost hirotonit preot iar după un an de noviciat, 
a făcut în 25 Septembrie 1730 profesiunea monahală, luând numele de 
lnochentie (479). Între timp fuseseră înlăturate şi dificultăţile ivite la 
Roma în legătură cu numirea lui, - S. Scaun se împăca greu cu gândul 
că un mirean să fie ridicat de odată la treaptă episcope�scă, fără a fi 
dovedit printr'o bogată activitate într'un grad ierarhic inferior aptitudinile 
necesare vlădiciei - şi astfel primind bulla de numire obişnuită din 13 
Septembrie, a putut fi sfinţit, la 5 Noembrie 1730, episcop, în aceeaşi 
mânăstire a Muncaciului în care-şi făcuse noviciatul, de către ruteanul 
Bizanczi (4�0). 

Sigur, în cursul anului de noviciat şi în liniştea, cu grije păzită, a 
mânăstirii, a pus stăpânire pe noul vlădică conştiinţa răspunderii cutre
murătoare, pe care o are faţă de soarta şi destinele naţiei sale al cărei 
unică şi supremă căpetenie era. Şi tot aci a făcut în linii mari planul 
acţiunilor şi al luptelor lui viitoare, plan întemeiat pe suferinţa văzută, pe 
înlăturarea dela drepturi şi beneficii dar nu şi dela sarcini şi obligaţiuni 
a celui mai vechiu şi numeros popor al ţării, şi pe marile principii ale 
dreptului firii - ius naturae - la care s'a adăugat ca element formal diplo
mele împărăteşti şi, în special, diploma a doua leopoldină din 19 Martie 
1701. În interesul izbândei, credea necesar ca întreaga naţie din Ardeal 
şi comitatele vecine, unită şi neunită, să-i fie supusă lui şi numai lui, ca 
să poată vorbi în numele totalităţii ei. Faptul că hotărîrea de a se arunca 
în lupta cea mare a luat-o aci şi <:ă aci a fixat şi obiectivele principale ale 
ei, îl dovedeşte activitatea desfăşurată în capitala imperiului în timpul ce 

(476) Scrisoarea spune că numirea episcopului unit şi a celui latin va umta 
în curând şi că cei numiţi se vor prezenta, conform obiceiului la Curte. Hua
MUZACHI-loRGA, op. cit., p. 1623. 

{477) Quod talis baronatus dignitatem episcopalem novo elegantique splendore 
illi.lstret, quod solidam apud populum existimationum personali' praesulis trubuat ... 
T6TH ANDRAS, Az ercklyi roman kerdis a 18 s°z"dzadhan, p. 52, nota 3. 

(478) A. BUNEA, op. cit. p. 9, unde se dă si descrierea insigniilor. 
(479) Ibidem. 
(480) NILLES, op. cit., II p. 506-07. 
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a urmat după sfinţire şi până la instalarea, care a avut loc, abia la 28 
Septembrie 1732. 

III. ACTIVITATEA LUI IOAN INOCHENŢIU MICU-KLEIN 
ÎNAINTE DE INSTALARE 

După sfinţire, Ioan Inochentie Micu a mers din nou la Viena unde 
a petrecut aproape un an şi jwnătate, făcând aci începutul marei lupte 
politice şi culturale, care a ţinut atâta timp încordată atenţiunea întregei 
naţiuni române din principatul Transilvaniei, răscolind de altă parte atâtea 
patimi şi dând naştere la atâtea uri. 

Fiind încâ în Muacaiu, în aşteptarea sfinţirei de vlădică, trimite îm
păratului un scurt memoriu, în care cere măsuri severe pentru a se îm
piedeca amestecul bătrânului Dosofteiu şi al episcopului sârbesc din Arad 
în vieaţa bisericească a Românilor, amestec care se manifesta, mai ales, 
prin hirotonirile de preoţi. Despre Dosofetiu spune, că aflând de numirea 
sa în fruntea bisericii româfteşti, a trimis la dânsul - la Klein-, sigur 
în timpul când îşi făcea noviciatul, pe fiul său, însoţit de un protopop. 
ca să-l roage să-i îngăduie să se retragă într'o mânăstire, făgăduind c:i 

nu va mai hirotoni preoţi de nicăeri. Klein a consimţit şi bătrânul s'a 
ţinut un timp de cuvânt. Acum a început din nou a hirotoni "indignos 
idiotas, rudes et inhabiles " cari merg la el din eparchia Făgăraşului. De 
aceea roagă pe împăratul să dea ordin comandantului cetăţii Hust să-l 
oprească dânsul cu mijloacele de care dispune. Acelaş lucru îl face şi 
episcopul sârbesc din Arad, pe care Consiliul de răsboiu 1-a luat sub 
protecţia sa, însă această protecţie nu-i dă nici o jurisdicţie asupra uni
ţilor din eparchia Făgăraşului, cu atât mai puţin asupra acelora care merg 
in taină din Transilvania la el şi pe care îi hirotoneşte, oricum ar fi, 
numai să plătească ( 481 ). La 1 + Octombrie 1730 Cancelaria aulică tran
silvană intervine, într'adevăr, la Consiliul de răsboiu ca să dea ordine 
comandanţilor din Arad şi Hust să împiedece orice fel de amestec al 
episcopilor amintiţi în chestiuni care se ţin de jurisdicţia episcopului unit 
din Transilvania (482). 

Nu ştim ce măsuri se vor fi luat împotriva episcopului sârbesc Vi
chentie lvanovici dela Arad, care în anii precedenţi răscolise întreg BihonÎI 
cu vizitaţiile sale, făcute sub scutul unui ordin al Consiliului de răsboiu. 
Probabil, şi în urma intervenţiei lui Klein, la care s'au adăugat protestele 

(481) Memoriul în A. CzrPLE, op. cit., p. 122-23. 
(482) HuRMUZACHI-loRGA, Documente xv, 2 p. 1630. 
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episcopiei catolice de Oradea, toate încercările lui Vichentie lvanovici din 
anul 1730 de a mai obţine odată autorizaţia unei vizitaţii în Bihor, au 
rămas zadarnice (483). ln ceeace-1 priveşte însă pe Dosofteiu din Mara
mureş, ştim, că memoriul lui Klein a fost trimis în copie guvernului 
ardelean, care la 14 Februarie 1731 dă autorităţilor comitatului porunca 
foarte aspră să interzică " semel pro semper, severe et peremptorie " orice 
activitate vlădicească " bătrânului şi neascultărorului episcop schismatic " 
(szofogadatlan venschismatikus piispok). Dacă va mai fi prins o singură 
dată că hirotoneşte preoţi să-l aresteze şi trimită la comandantul cetăţii 
Hust, care are ordin dela Curtea împărăteasci cum să procedeze cu el(484). 
Bătrânul nu s'a astâmpărat nici de data aceasta, căci în 25 Ianuarie 1731 
îl vedem dând o nouă dalterie preoţească, acum din mânăstirea Drăgue
ştilor, popii Ionaşcu din Săcel (485). De aci înainte îl mai întâlnim o 
singură dată pe Dosofteiu, în toamna anului 1733, când Mar;unureşul nu 
mai aparţinea Transilvaniei şi când intervine, din partea locotenenţei rege
şti, contele Iona Palfy, ca să fie oprit de a-şi continua vechiul obiceiu al 
hirotonirei preoţilor (486), căci slăbit de bătrâneţe - avea 85 ani ! - şi de 
sbuciumul unei vieţi atât de agitate s'a stins în 1735 în liniştea blândă 
a unei modeste şi simple chilii din mânăstirea Uglea. 

Sosit în Viena, Ioan Inochentie Micu Klein a încercat să-l scoată din 
Maramureş şi pe episcopul unit Bizanczi, dela care primise cu un an 
înainte darul archieresc. ln 1731 se plânge atât mitropolitului primat din 
Esztergom cât şi Congregaţiei de Propaganda Fide, că episcopul dela 
Muncaci continuă, pe baza autorizaţiei primite în 1728, a hirotoni preoţi 
din Ardeal deşi Ardealul are acwn episcopul propriu, apoi revendică 
jurisdicţia asupra Maramureşului care se ţine de episcopia Făgăraşului. 
Invitat şi de Congregaţie şi de mitropolitul primat s:1-şi dovedească drep
turile pe care pretinde că le are asupra acestui comitat, Klein arată că 
Maramureşul a ap�rţinut şi pe timpul " schismei " episcopiei româneşti 
ardelene ceea ce apare limpede din faptul că preoţii de aci au plătit obiş
nuitele taxe vlădiceaşti episcopilor din Ardeal, că la 1697 s'au unit şi ei 
împreună cu vlădica de atunci a cărui jurisdicţie a recunoscut-o cum a 
recunoscut şi pe aceea a antecesorului Ioan Patachi; apoi· episcopia arde
leană are diplome împărăteşti în care se spune că jurisdicţia ei se întinde 
asupra Transilvaniei şi a Ptlrţilor anexe, deci şi asupra Maramureşului; şi, 

(483) Privitor la activitatea lui aci cfr. articoul lui ST. TAŞEDAN, Icoane din 
vieata poporului român din Bihor (1726-1748) în Cultura Crestină din Blaj III 
(1913) p. 13-18. 

(484) Al. CZIPLE, op. cit., p. 121-122. 
(485) Revista R4vasul din Cluj V (1907) p. 683-84. 
(486) Al. Cz1PLE, op. cit., p. 124. 
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în fi.ne, o episcopie a Muncaciului nici nu există ( 487). La argumentele 
lui Klein, Bizanczi invitat şi dânsul de Congregaţie,. a opus argumentele 
sale (488). Roma nici acum n'a rezolvat chestiunea, a rezolvat-o însă

1 
în 

curând, împăratul Carol VI alipind Maramureşul Ungariei, alipire acceptată 
şi de dieta ardeleană din 1733; şi astfel acest îndepărtat colţ de ţară româ
nească a trecut definitiv sub jurisdicţia episcopului rutean al Muncaciului, 
sub care a rămas până în anul 1853. Un imens văl de întuneric greu s'a 
lăsat dela aceea dată asupra vieţii spirituale a Românililor de aci. 

În memoriul din 1731, în care se plânse împotriva amestecului lui 
Bizanczi în chestiunile bisericii unite din Transilvania şi împotriva preten
ţiunilor lui asupra Matamureşului, Klein a mai cerut să-i fie supuşi lui 
şi Românii din teritoriile de curând recucerite dela Turci, sub cari înţe
legea, probabil, ţinutul Orăzii mari şi Banatul. În anul următor aceeaşi 
dorinţă de a stăpâni întreg elementul românesc din Transilv:inia îl deter
mină să ceară împăratului ca să-i supună pe Românii din Braşov şi Ţara 
Bârsei, cad întotdeauna au fost în dependenţă de episcopia Bălgradului 
şi acum atârnă de un vlădică de dincolo de munţi, căi uia îi trimit şi 
obişnuitele taxe vlădic�ti ( census cathedraticus ). Episcopul nu pretinde 
unirea lor cu orice preţ, adică să-i fie supuşi şi în chestiunile spirituale, 
sau ale legii cum spuneau ei, ci să-i fie supuşi cel puţin: in externis, la fel 
cum sunt supuşi în Ungaria ortodocşii episcopilor catolici (+89). 

Bulla Rationi congruit, cu care a fost înfiinţată episcopia Făgăraşului, 
prevedea, cum am văzut, întemeerea unei mânăstiri de călugări. În 1731 
Klein aminteşte împăratului această dispoziţiune, solicitându-i împlinirea 
ei, călugării, cari nu pot fi. decât cei răsăriteni _din ordinul s. Vasile, ur
mând a ţine locul canonicilor din bise1ica latină şi a-l ajuta pe episcopul 
în administrarea vastei eparchii, a învăţa în şcoli, a proF ăvădui credinţa 
şi, în timpul vacanţei Scaunului, şă guverneze biserica (490). 

Tot cu prilejul acestei petteceri în Viena episcopul a pus şi problema 
respectării în întregime a privilegiilor făgăduite Românilor cu diploma din 
19 l\fartie 1701. Nu cunoaştem toate memoriile prezentate Curţii împără
teşti în această chestiune, cunoaştem însă cuprinsul succint al lor din 
ordinul dela 11 Decembrie 1732 al lui Carol VI trimis guvernului arde
lean, căruia îi cere constituirea unei comisiuni care să ancheteze plângerile 
episcopului şi să-i dea infonnaţiuni amănunţite asupra lor. Cum rezultă 
din ordinul citat al împllratului, Klein ceruse ca, pottivit art. 2 al diplo-

(487) Episcopia cu acest titlu a fost înfiinţată abia în 1771, până atunci fiind 
numai vicariat apostolic. 

(488) A. HoDINKA, A munkdcsi giiriigkothblikus puspiikseg tiirtenete, p. 561-62. 
(489) s. DRAGOMIR, op. cit. Anexe p. 24-25. 
(490) NILLES, op. cit., II, p. 533. 
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mei a doua leopoldine, preoţii români uniţi sl'I fie fl'lcuţi întru toate egali 
cu preoţii catolici, deci să fie scutiţi · de orice fel de taxe şi dijme şi să 
li se dea şi lor sare gratuit cum se dă nobililor şi preoţilor celorlalte bise
rici recunoscute. Episcopul citează apoi art. 3 al diplomei amintite : omnes 
sive saecu/ares sive plebeae cond•tionis Valachi, rite uniri, irnrnediate Statui 
catholico Transylvano connumerentur, interque principatus status conputen
tur, atque capaces sint legum patriarum ac universorum beneficiorum neque 
uti hactenus solum to/erati sed instar patriae filiorum habeantur ". Gândul 
i s' a îndreptat apoi la cei trei preoţi din satul său, siliţi a da dijme pasto
rilor luterani şi de aceea cere ca preoţii săi să nu mai dea dijmă nimănui 
iar mirenii români să dea dijme preoţilor proprii. Asemenea cere ca să 
se revină asupra hotărîrii de a îngădui în satele mari numai doi preoţi 
şi în cele mici numai unul. Această măsură înseamnă în multe locuri 
desfiinţarea serviciului divin, fiindcă slujbele în biserica grecească sunt 
foarte numeroase, iar preoţii fiind nevoiţi să-şi câştige traiul de toate zilele 
cu munca mâinilor lor, trebuie să fie mai multi ca să se poată perinda 
la slujbele bisericeşti. Preoţii celorlalte confesiuni au venituri care le asi
gură existenţa şi în fiecare parochie a lor se găseşte, în afară de preot, 
şi câte un cântăreţ, învl'lţător şi paracliser cari toţi sunt scutiţi de sarcinile 
iobAgeşti. Apoi, este jignitor pentru biserica întreagă şi pentru episcopul 
ei ca mirenii altor culte, lipsiţi cu totul de cunoştinţele ritului românesc, 
să decidă, ei, asupra numărului pr�ţilor români (491). ln fine, înainte 
de a se întoarce acasă, Klein a cerut să fie numit membru al dietei arde
kne în care sunt reprezentate toate celelalte naţiuni, Unguri, Secui şi Saşi 
şi confesiunile catolică, reformată, luterană şi unitariană, numai Românii 
nu au pe nimenea care să le apere şi susţină interesele. Cere1ea i-a fost 
împlinită, căci la 11 Decembrie 1732 împăratul comunica guvernului arde
lean că episcopul unit va avea loc atât în dietă cât S\ în congresele publice 
şi deci să fie invitat începând cu chiar dieta proximă (492). 

O problemă deosebit de importantă, care l-a preocupat în cursul lun
gei petreceri la Viena şi care i-a cauzat mai târziu atâta sbucium, a fost 
aceea a teologului iezuit. Ţinerea lângă sine a acestui teolog i-a fost im
pusă în însăş diploma de numire, condiţie care lipsise chiar şi în diploma 
de numire a lui Atanasie din 19 Martie 1701. Lupta împotriva umilitoarei 
instituţii a început-o încă atunci, acolo. Nu cunoaştem amănuntele acelei 
lupte, însă în decretul cu care l-a excomunicat pe teologul său, iezuitul 

(491) N1LLES, op. cit., II, pp. 513-517 şi HURMUZACHI-loRGA, Documente, XV,2, 
pp. 1639-1640; cfr. şi însemnarea din 9 Aprilie 1732, din care apare că episcopul 
a cerut într'un memoriu adresat Camerei aulice incorporarea Rominilor uniţi 
între Status-urile ţării Ardealului. HURMUZACHI-loRGA, op. cit., p. 1638. 

(492) BUNEA A., op. cit., p. 11. 
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Balog, o aminteşte spunând " cum enim finito novtttatu in episcopum 
consecratis Viennam venientibus nobis successive theologi solutio delata per 
nos vero recusata" (493). 

La sfârşitul verii anului 1732 Ioan Micu s'a întors în Ardealul pe 
care-l părăsise înainte cu şapte ani ca modest student şi acum cădea pe 
plaiurile lui ca vlădică, baron, consilier împărătesc şi membru al dietei 
ţării. ln tot acest lung răstimp, care a aduns schimbări atât de extraordi
nare în vieaţa lui, vieaţa naţiei şi a bisericii româneşti a rămas aceeaş. 
Nici o uşurare nu s'a produs în soarta lor, preoţii continuau să mun
cească ogoarele arse de soare ca să poată trăi o vieaţă amărâtă şi să poată 
da dijme pastorilor luterani şi calvini, iar naţia era tot numai tolerată 
propter regni emolumentum. Toate diplomele şi poruncile împărăteşti care 
dădeau drepturi şi scutinţe n'au putut schimba nimic, făcându-se praf în 
faţa duşmăniei, a dispreţului şi a interesului naţiilor, al bisericilor şi al 
claselor stăpânitoare. ln fruntea Bisericii româneşti se găsea, în locul 
vHidicului Ioan Patachi, un călugăr iezuit, iar numărul preoţilor hirotoniţi 
în cei cinci ani de vacanţă a scaunului în Ţara Românească, în Moidova, 
Maramureş şi la episcopul sârbesc ortodox din Arad sporise simţitor şi 
cu el sporise şi numărul satelor desfăcute din comunitatea bisericii unite. 

IV. INSTALAREA LUI KLEIN ŞI LUPTELE LUI ÎN DIETA 
DIN 1733-34 

Instalarea noului vlădică a avut loc în 28 Septembrie 1732 în Făgă
raş. În zilele următoare, 29 şi 30 Septembrie au avut loc şedinţele sobo
rului mare, convocat de episcop cu prilejul instalării, la care au luat parte 
teologul Regai, cei doi vicari, Ştefan Pop, protopopul Jucului şi Nicolae 
Pop, protopopul Biiei, care luase locul protopopului din Daia, şi ceilalţi 
protopopi şi, cwn spun actele cari ni s'au păstrat, " quam plurimi alii 
parochi et popae ". 

Sinodul, ţinând seamă de dificultăţile împreunate cu convocarea lui 
în toate cazurile urgente când, vlădica doreşte să consulte pe reprezentanţii 
bisericii, hotărăşte ca în astfel de cazuri să fie convocaţi, ca şi pe timpul 
lui Ioan Patachi, numai 12 protopopi mai distinşi (archidiaconi selectiores) 
cari să formeze consistorul episcopului. Se fi.xeaxă apoi limitele jurisdicţiei 
celor doi vicari : cel din Juc să aibă sub autoritatea sa teritoriul eparchiei 
care se întinde dela frontiera Ungariei până la râurile Arieş şi Mureş iar 

(493) Z. PACLIŞANU, Din istoria bisericească a Românilor ardeleni. Teologul vlă
dicilor uniţi, Bucureşti, 1923, p. 7. 
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cel din Biia teritoriul între aceste râuri şi Carpaţi şi se hotărăşte ca preoţii 
hirotoniţi de către episcopi străini ortodocşi să plătească, fiecare, cu pri
lejul primirii în rândul preoţilor uniţi, câte un " ducat ",. ca fiecare paro
chie să aibă doi preoţi, un cântăreţ şi un paracliser, pe care să-i scutească 
de serviciile publice şi, în fine, ca protopopii să plătească câte un galben 
anual secretarului clerului. Restul hotărîrilor cuprind dispoziţiuni discipli'1' 

nare impuse de nevoile vremii, care privesc şi vieaţa preoţilor şi pe aceea 
a credincioşilor (494). Nimic din ceea ce ni s'a păstrat în acte din discu
ţiile acestor două zile, în cursul cărora Klein a luat întâia oară contact 
cu reprezentanţii preoţimei sale, nu trădează hotărîrea marei lupte, în 
ajunul căreia se găsea noul vlădică. 

În Făgăraş Klein nu avea nimic afară de biserica, fără credincioşi, 
fiind silit, ca şi antecesorul său, să petreacă mai mult în Sâmbăta de jos, 
care forma unul din bunurile episcopiei. într'un memoriu din 24 Maiu 
1734 trimis Nunţiului din Viena, în care dă o scurtă istorie a bisericii 

· române unite, spune că i s'a dat în Făgăraş o căsuţă (mansiuncula), pen
tru dânsul şi pentru cei din serviciul său imediat, dar aceasta este atât 
de mică încât în curtea ei nu încape nici carul nici vitele de care are 
nevoie. În oraş nu are nici o palmă de loc, pe care vicarul său să-şi 
poată zidi o locuinţă (495). De aceea întâia lui preocupare a fost zidirea 
unei potrivite reşedinţe şi a unei mânăstiri, pe care o impusese şi Bulla 
papală Rationi congruit. Impăratul Carol VI destinase pentru acest scop 
cu decretul din 17 N oembrie 1732 noi sume şi astfel în Ianuarie 1733 
episcopul putuse întocmi chiar şi un proiect d� cheltuieli în vederea înăl
ţării institutelor amintite, cheltuieli cari se urcau la swna de 44.433 flo
reqi (496). La începutul lunii următoare episcopul a vizitat Braşovul, a 
cărui atitudine faţă de vlădicii uniţi îl preocupa atât de mult şi pe a cărui 
locuitori români încercase, cum am văzut, să-i câştige cel puţin in externis 

dacă nu şi în lucrurile ce se ţin de credinţă. Vizita a avut loc în 5 Fe
bruarie (st. n). Primirea pe care i-au făcut-o credincioşii de aci a fost rece 
şi hotărîtă. I-au declarat dela început, că dânşii sunt şi rămân ortodocşi 
şi deci nu poate sluji în biserica lor. In 7 Februarie vlădica a asistat la 
slujbă (era Sâmbăta) în biserica ortodoxă unde "a şezut într'un scaun 
ce-i adusese deosebi şi l-au tras în mijlocul bisericii de au şezut, că nu 
i s'au dat strana cea vlădicească". După liturghie episcopul a spus celor 
de faţă: "pentru mine să nu aibă nime vre-o b:lnuială, că n'am vrut să 
supăr pe nime cu nimic, numai vă zic să nu mai huliţi, precum am auzit 

(494) I. M. MOLDOVANU, op. cit., II, pp. 96-100. 
(495) Colecţia Şt. Pascu. 
(496) A. BUNEA, oO. cit., p. 14. 
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în trecutele zile de popa Todq.r, că ştiţi că sunteţi sub biruinţa altora şi cău
tându-vă în judecată nu veţi umbla bine ". Aşa povesteşete lucrurile cronica 
contemporană a bisericii Scheilor, scrisă de protopopul Radu Tempea (497). 

ln curând însă preocupările acestea gospodăreşti au fost întrerupte 
de probleme cu totul de altă natură. La 26 Februarie 1733 s'a deschis 
dieta ţ2rii al cărei membru era şi dânsul şi care trebuia să discute, con
form ordinului împărătesc din 11 Decembrie al anului precedent, memo
riile întocmite şi prezentate Curţii cu prilejul petrecerii sale acolo. Klein 
plecase deci la Sibiu ca să ia părte la lucrările dietei. Membrii comisiunei 
însărcinate cu examinarea plângerilor erau desemnaţi de împăratul însuş 
în ordinul citat. Aceştia erau contele Wallis generalul comandant al tru
pelor imperiale, preşedinte, episcopul latin, episcopul unit, baronul Fran
cisc de Rebentisch, consilier al Camerli aulice si câtiva membri catolici 
ai guvernului. Văzând că lucrările comisiunii î�târzie', iar de altă parte 
pentru a informa preoţimea despre acţiunea începută, vlădica a convocat 
din Sibiu în 29 Martie sobor mare la Gherla pe ziua de 17 Maiu. ln 
invitaţia trimisă protopopilor, spunea că "ne-am dat lucrurile şi greutăţile 
înaintea ţării (a dietei)• cu care pismaşii noştri ne apasă şi ne ridică drep
tăţile noastre " şi cere să se strângă şi aducă toate resturile de taxe " că 
acum ne trebuiesc odată bani ca să putem apuca şi noi ceva înainte" ( 498). 
Din nefericire, actele acestui sinod care trebuie să fi avut mai mult carac
lerul unei conferinţe politice, nu ni s'a păstrat (499). 

După discuţii purtate într'o atmosferă de vădită duşmănie, în jurul 
chestiunilor : avut-a naţiunea română drept la dijme, dă diplma a doua 
leopoldină dijme preoţilor români şi este clerul român ardelean întreg unit 
cu biserica Romei ?, comisia a hotărît în 25 Iunie să amâne luarea unei 
deciziuni definitive până când va obţine informaţiuni precise asupra nu
mărului preoţilor români, al satelor curat româneşti şi al celor cu popu
laţia mixtă şi asupra nwnărului familiilor româneşti. Toate aceste infor-

(-1-97) St. STINGHE, Istoria bisericii Scheilor, p. 116-18. Povestirea aceasta se 
deosebeşte de aceea pătimaşe a sasului Thomas Tartler, care spune că vlădica a 
încercat să intre cu forţa în biserică şi văzând rezistenţa braşovenilor le-a aruncat 
cheile spunându-le " Da habt ihr den Schliissel und haltet euren Gottesdienst wie 
zuvor und respectirt ihr unten eure Obcren " (Quellen :::ur Geschichte der Stadt 
Kronstadt VII p. 133). Această vizită la Braşov, apoi faprul că episcopul a trimis 
şi preoţilor de acolo ordinele circulare trimise rururor preoţilor din eparchie, cum 
e de pildă cel din 9 Februarie şi din 28 :i\Iartie 1733, i-a făcut pe Braşoveni să 
se adreseze iară-;;i pentru sprijin voevodului Tării Româneşti şi mitropolirului acelei 
ţări. (Cfr. St. STINGHE, Documente, p. 155-158 şi 162-63). 

(498) St. STJNGHE, Documente, I, pp. 160-161. 
(499) La 18 Maiu 1733 Klein dă în Gherla singhelie popii Ioan din :\·laior, 

care a fost hirotonit de către Dosofteiu din Maramureş şi făcuse trecerea la unire 
în prezenţa vicarului Timandi din Juc. Copie într'un Protocol cu acte -din timpul 
lui Rednic, în Archiva mitropoliei Blajului. 



240 PIISPfll]1VR 

maţiuni trebuiesc strânse de funcţi()narii publici pină la 1 Septembrie. 
Comisiunea a cerut ca vlădica să-i prezinte chatechismul destinat folo
sinţei credincioşilor uniţi ca să vadă dacă este corect din punctul de ve
dere dogmatic şi textul mărturisirii de credinţă pe care o fac cei trecuţi 
la unire. Până la primirea tuturor acestor infonnaţiuni, s'a cerut episco
pului să respecte condiţiunile diplomei a doua Leopoldine şi să porun
cească preoţilor săi să nu introducă nici o schimbare în încasarea taxelro 
dela credincioşi (500). 

Prezentarea catechismului şi a formulei mărturisirii de credinţă cato
lică, pe care o f :lceau cei trecuţi la unire, nu era greu de realizat, căci 
episcopul avea la dispoziţie Catechismul lui Szunyog din 1696 şi Pâinea 
Pruncilor a lui Barabyi, a căror puritate dogmatic:l era înafară de orice 
discuţie, precum în afară de discuţie era şi mărturisirea de credinţă redac
tată tot de iezuiţi potrivit normelor fixate de Conciliul tridentin. Neavând 
încredere în zelul funcţionarilor cari trebuiau să fad statistica satelor, a 
credincioşilor români uniţi şi neuniţi şi a preoţilor, a întocmit însuş, cu 
ajutorul protopopilor, încă în cursul anului 1733, o mare Corucriptio, cu 
toate datele de care comisiunea avea nevoe, pe care a trimis-o preşedin
telui ei, generalului conte Wallis. În scrisoarea cu care trimite Conscriptia, 
Klein arilta pe scurt, cauzele care au determinat pe atâţia să părăseascil 
unirea : nerespectarea promisiunilor filcute de diplomele împărăteşti. În 
loc de a beneficia de scutinţele şi privilegiile promise, preoţii s'au văzut 
în multe pllrţi mai expuşi urii şi persecuţiilor (501). 

După datele conscripţiunii din 1733, situaţia Românilor din Transil
vania (fără Ţara Bârsei) se prezenta astfel : nwnărul protopopiatelor : 44, 
localităţi cu populaţie românească 2078, din care curat româneşti 1141, 
cu populaţie mixtă 795, fără indicaţia caracterului etnic 142.; nwnărul 
familiilor româneşti 85.550, nwnărul preoţilor 27+3, din care uniţi 2255, 
ortodocsi 486, fără indicarea confesiunii 2. Sate cu preoţi români uniţi 
erau 1065, sate cu preoţi nwnai ortodocsi 176, sate cu preoţi de ambele 
confesiuni 191 iar pentru un sat nu ni se indică confesiunea preotului; 
biserici se găsiau 1594 şi case parohiale numai 891, deci 484 sate nu 
aveau locaş de închinare şi 1852 preoţi nu aveau casă parohială. Apoi cei 
2743 preoţi dispuneau în totul de 1901 jughere fânaţ şi 3896 jughere teren 
cultivabil bisericesc. Prin urmare biserica românească putea pune la dis
poziţia unui preot al său ceva peste o jwnătate jugăr fânaţ şi un jugăr 
şi jumătate teren cultivabil ! (502). 

(500) A. BuNBA, op. cit., p. 31-32. 
(501) Transilvania a. XXIX (1898) p. 171. 
(502) Datele sunt scoase din Conscriptia lui Klein publicată de A. BUNEA, 

op. cit., p. 305-414. 
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Cu toate că avea acum infonnaţiunile cerute, comisiunea nu s'a gră
bit cu cercetarea plângerilor episcopului. În schimb Cancelaria aulică 
transilvană îi cere acestuia, la începutul anului 1734, să arate piedicile care 
stau în calea răspândirii şi întăririi unirii. Cauzele le arătase vlădica şi 
în scrisoarea cu care trimise contelui Wallis Conscriptia din anul precedent, 
dar întrebarea cancelariei îi dă acum nou prilej de a se ocupa ex professo 

cu această chestiune, folosind ca pildă lămuritoare chiar nepăsarea cu care 
comisia instituită de împăratul executa porunca din 11 Decembrie 1732 

a lui. Klein răspunde, deci, la 8 Maiu 1734, arătând că una din piedicile 
principale în calea răspândirii şi consolidării unirii este dispoziţia de a se 
admite în satele mai mari numai doi preoţi iar în cele mici unul singur 
scutit de sarcinile publice. Această măsură, apoi multele impozite şi taxe 
care li se impun preoţilor uniţi, împotriva promisiunilor cuprinse în diplo
mele împărăteşti, au făcut şi fac unirea odioasă, determin"ând pe mulţi să 
revină la ortodoxie iar pe alţii să prefere a părăsi preoţia devenind ·simpli 
ţărani, decât să rămână într'o tagmă atât de batjocorită. Episcopul citează 
ca pildă cazul său: nu are locuinţă, biserica din Făgăraş, catedrala, stă 
închisă din cauza lipsei de credincioşi, iar Grecii din oraş vreau cu orice 
preţ să pună mâna pe ea. În fine, arată felul cum tratează comisia insti
tuită de împăratul plângerile bisericii unite, cu tot ordinul categoric al 
aceluia (503). 

V. MISIUNEA EPISCOPULUI KLEIN LA VIENA ÎN ANII 
1734-35 ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ACOLO 

Pierzându-şi răbdarea şi încurajat, probabil, şi de ţinuta sinodului, pe 
care-l convocase în anul trecut la Gherla, în faţa căruia, cum rezultă din 
invitaţia trimisă p1otopopilor, a pus problema " greutăţilor cu care pismaşii 
ne apasă " şi a cheltuielilor reclamate de nevoia " mergerii înainte ", vlă
dica a plecat din nou la Viena, să se mai plângă odată direct împăl:"atului. 
Inainte de a pleca spre capitala imperiului a scris la 6 Iulie din Sibiu 
Nunţiului apostolic povestindu-i lupta lui cu comisia amintită. I-a arătat 
cuprinsul ordinului împărătesc, apoi cum comisia s'a întrunit o singură 
dată când a citit ordinul venit dela împăratul, fără a lua nici o hor:irîre, 
cum a stăruit mereu să se întrunească din nou şi să ia în desbatcre cere
rile preoţimei, fără a obţine nimic, de o parte din cauza problemelor, care 
sunt delicate şi, de altă parte, din cauza absenţei membrilor, absenţă care 
se datore;;te preşedintelui. Astfel până azi toate stau în aer şi vor conti-

(503) A. BuNEA, op. cit., pp. 33-34. 
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nua să stea, dacă nu va veni un nou ordin împărătesc. Ne mişcăm cu 
picioare de broască ţestoasă ori, mai exact, mergem înapoi ca racul. La 
sfârşit îi comunică Nunţiului că va merge la sinodul din Pozsony (Bra
tislava) şi de acolo la Viena şi atunci va .avea ocaziunea să-i dea lămuriri 
mai ample (Colecţia lui Şt. Pascu). 

Data sosirii sale la Viena nu o cunoaştem, ştim însă că a stat în 
capitala imperiului până târziu în toamna anului 1735, desfăşurând o ex
traordinar de intensă activitate. A redactat memorii peste memorii şi 
petiţii peste petiţii - cunoaştem aproape 30 din ele ! - în care a denunţat, 
fără a cruţa pe nime, toate nedreptăţile şi asupririle îndurate de naţia sa 
şi de preoţimea ei, propunând, în acelaş timp, o mulţime de $oluţiuni 
menite a uşura soarta şi a uneia şi a celeilalte (504). 

Inainte qe toate vlădica a arătat împăratului că faimoasa comisie 
n'a făcut încă nimic mulţumindu-se să ceară numai informaţiuni şi apoi 
să-şi amâne lucrările fără termen şi a cerut instituirea altei comisiuni, 
care să procedeze cu mai multă grabă. O conferinţă ministerială, la care 
a participat şi archic:piscopul Vienei, cardinalul Sigismund Kollonich, iezui
tul Vito, confesorul împăratului, baronul Bornemisza, şeful Cancelariei 
aulice transilvane şi alţii, au constatat adevărul plângerilor episcopului şi 
vina comisiei de a nu fi respectat dispoziţiunile ordinului împărătesc din 
11 Decembr�e 1732, ca să lămurească temeinic şi din toate punctele de 
vedere plângerile formulate de dânsul şi arătate amănunţit în ordinul 
amintit. Conferinţa propune reconstituirea comisiei sub preşedinţia guver
nato1 ului Ioan Haller. Impăratul a aprobat propunerile şi în aceeaşi zi, 
23 Noembrie 1734, a şi trimis guvernului ardelean ordinul în acest sens. 
După ce-şi exprimă nemulţumirea, că porunca sa nu numai n'a fost res
pectată ci �potriva dispoziţiunilor diplomei leopoldine s'au adus grave 
injurii şi prejudicii preoţimei române, împăratul porunceşte din nou ca 
guvernatorul Haller, luând lângă sine doi protonotari catolici, să examineze 
punct cu punct plângerile amintite şi dacă se va ajunge la o înţelegere 
să-i comunice hotărîrea luată spre aprobare. Dacă se vor ivi divergenţe 
de păreri, să-i comunice fiecare părere cu dovezile pe care se sprijină. 
Acest lucru trebue făcut repede, în curs de două luni dela data primirii 
ordinului. Până când se va lua o hotărîre definitivă să înceteze orice 

(504) Intâmplarea a făcut ca aceste memorii şi petiţii să fie păstrate în copii 
contemporane strânse într'un volum care se găseşte în archiva mitropoliei Blajului. 
Din nefericire volumul a rămas necunoscut lui A. Bunea, care, astfel, nu l-a putut 
utiliza în frumoasa şi atât de onest muncita sa monografie asupra lui Ioan Ino
chenţie Micu Klein, utilizând numai pe acelea, foarte puţine, care se afă în copie 
în colecţia Wallachische Union a lui Rosenfeld din Biblioteca Bruckenthal din 
Sibiu. 
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înoire, violenţă sau ilegalitate împotriva episcopului şi a preoţimei unite, 
menţinându-se situaţia dela moartea lui Ioan Patachi (505). 

Pentru conferinţa aceasta care şi-a continuat lucdrile şi în 24 Noem
brie, Klein a făcut o serie de propuneri, cuprinse în două scurte memo
rii: 1) în caz că dânsul nu va fi numit membru al guvernului ardelean, 
să se dea acestuia ordin ca să nu examineze şi să nu aducă hotărîri în 
nici o chestiune care priveşte pe romîni, fără a fi consultat şi dânsul, 
(nihil de nobis nobis inauditis et absentibus in gubemio vei alibi decidatur 
et concludatur, prout hactenus factwn est). 2) Nici un preot ori miream 
român să nu mai fie judecat decât de instanţele judecătoreşti competente 
şi după normele legii. Aceia faţă de care s'a procedat altfel să fie despă
gubiţi. 3) Să se îngăduie zidirea unei biserici româneşti pentru credincioşii 
uniţi din suburbiul Sibiului pe terenul primit spr� acest scop. 4) Mirenii 
să nu se amestece în chestiunile care aparţin exclusiv jurisdicţiei episco
pului. 5) Românii din Fundus regius să nu mai fie excluşi dela folosirea 
pădurilor şi apelor şi să fie admişi în serviciile publice ca şi Saşii. 6) 
Fiindcă bisericile româneşti nu au pământ, să fie scutiţe de impozite şi 
taxe pământurile preoţilor, cum au fost scutite chiar şi pe timpul princi
pilor calvini. 7) Preoţii români sl:I nu mai fie închişi, pentru simple b:'1-
n..ieli şi fără ştirea episcopului, să nu mai fie păgubiţi în averile lor f:Iră 
a fi judecaţi de instanţele legale competenete. 8) Preoţii să nu fie supuşi 
la taxe şi impozite împotriva scutinţelor date de diplomele împărăteşti ; 
să nu fie scoşi din parochiile lor de către mireni şi înlocuiţi cu preoţi 
schismatici şi nu mireni cari nu cunosc ritul şi slujbele bisericii româ
neşti să fixeze numărul preoţilor necesari parochiilor. 9) Copiii 'preoţilor 
să nu fie împiedecaţi să cerceteze şcoala. 10) să li se dea şi p1eoţilor 
români sare gratuită cum se dă preoţilor şi predicatorilor . celorlalte culte 
recunoscute. 11) să fie făcuţi şi preoţii români părtaşi de dijme în Fundus 
regius şi de quartae (sferturi de dijme) în celelalte părţi ale ţării. 11) Să 
fie numit un român membru al guvernului şi doi sau trei protopopi mem
bri ai dietei ardelene. Apoi fiindcă potrivit diplomei leopoldine, preoţii 
uniţi sunt ridicaţi în rândul nobililcr, -să fie scutiţi.şi dânşii de vamă la 
trecerea peste poduri şi în pieţele Târgurilor. 12) Toţi credincioşii de 
ritul grecesc să atârne de episcopul de Făgăraş, nu de episcopii străini 
de peste n�tare. 13) Să se dea episcopului diplomă despre domeniile dela 
Sămbata de jos şi Gherla care au fost donate episcopiei Făgăraşului ca 
beneficiu episcopesc. 14) să se zidească pe seama episcopului reşedinţă 

(505) P. Boc, BrttJis Valachorum Transylvaniam incolentium historia Lib. 2, 
Cap. 3, VI. Copie contemporană in archiva mitropoliei Baljului cfr. şi A. BUNEA, 
op. cit., p. 34. 
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potrivită şi mânăstire pentru calugări. 15) Preoţii cari au s_uferit pagube 
cauzate de administratorii bunurilor fiscale, mai ales în districtul Fligăra
şului şi în domeniul Zlatnei, să fie despăgubiţi. 16) Să se fixeze locuinţă 
şi mijloace de traiu pentru teologul iezuit. 17) Bunurile din suburbiul 
Bălgradului care au fost confiscate după moartea lui Patachi să se restitue 
episcopiei române fiindcă aceste bunuri nu au fost donaţie împărătească 
ci au aparţinut de mult mânăstirei româneşti de acolo. 18) În fine episco
pul cere confirmarea diplomei a doua leopoldine şi luarea măsurilor ca 
dispoziţiunile să fie respectate (506). 

Aflând că în conferinţa ministerială reprezentantul cancelariei aulice 
transilvane ar fi spus că dijmele din Fundus regi"us ar fi un privilegiu dat 
în veacurile trecute saşilor de către regii Ungariei, Klein a trimis la 26 
Noembrie 1734 archiepiscopului Vienei, cardinalului Sigismund Kollonich, 
care şi dînsul luase parte la conferinţă, un memoriu arătând că, da, Saşii 
au primit aceste dişme, dar le-au primit în calitatea lor de catolici, când 
aveau parochii, mânăstiri şi abaţii catolice. Acum sunt luterani şi deci nu 
mai au dreptul să folosească privilegii care s'au dat pentru scopuri catolice. 
Locul Saşilor catolici l-au luat acum Românii, singurul element catolic de 
acolo. Insă fiindcă puterea Saşilor e mare, iar noi suntem slăbiţi de dife
ritele sarcini (vires ipsorurn magnae, nos autem variis oneribus in debili
tatem reddacti sumus), continuă episcopul, şi deci nu vom putea dobândi 
ceea ce ni se cuvine după dreptate Românii să dea dişme preoţilor proprii 
cel puţin în satele care sunt româneşti din vechime, şi dacă nu ne îngă
due nici asta atunci măcar preoţii noştri să nu fie siliţi să dea din pro
dusele mâinilor lor dişme preoţilor luterani, cum sunt siliţi de 3-4 ani în
coace. Apoi mirenii români să nu fie constrânşi să zidească locuinţe pas
torilor saşi, să plăteasca pe învăţătorii lor şi să ţină sărbătorile luterane 
şi nici să nu fie încărcaţi cu tot felul de taxe. Saşii spun că Fundus 
regius este proprietatea lor şi pe Români îi pot alunga din el când vreau, 
ceea ce şi încearcă în ascuns să o facă. Vlădica cere sprijinul puternic al 
cardinalului împotriva acestor nedreptăţi. 

Situaţia grea a Românilor din Fundus Regius, purtarea neomenoas:'I a 
Saşilor _faţă de ei, persecuţiile şi oprimările la care erau supuşi mereu atât 
preoţii cât şi mirenii, era foarte bine cunoscută lui Klein. Se născuse 
însuşi într'un sat care aparţinea acelui Fundus Regius şi astfel cuno:;,tea 
din propria experienţă stările de acolo. O schimbare a lor i se părea 
necesară în interesul dreptăţii însăşi şi în interesul consolidării unirii. De 
aceea, în afară de scurtul memoriu trimis Cardinalului Kollonich, a folosit 

(506) Volumul de acte citat din archiva mitropoliei Blajului. Toate datele 
privitoare la activitatea desfăşurată de Klein în 1734-35 la Viena, dacă nu se 
citează altă sursă, sunt scoase din acest volum. 
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toate prilejurile şi mijloacele ca să atragă atenţiunea Curţii imperiale asu
pra abuzurilor, care deveniră insuportabile, săvârşite de Saşi împotriva 
naţiunii române. ln primăvara anului 1735 trimite împăratului un lung 
memor�u de o puţin obişnuită îndrăzneală, scris într'un stiţ nervos, care 
nu e lipsit ici-colo nici de violenţe contra întregei naţiuni săseşti. Klein 
arată că Saşii, cari au primit fiind catolici, dela regii catolici, unele privi
legii, acwn deşi luterani, socotesc că aceste privilegii privesc nwnai naţiu

nea lor, care şi-a renegat catolicismul şi că ei singuri sunt stăpâni ai pă
mântului pe care acwn îl numesc pământ săsesc, eliminând de acolo cele
lalte neamuri ori făcându-le slugile lor. Astfel înceard să ne desrnoşte
nească şi pe noi Românii, deşi noi suntem mai vechi acolo fiind locuitori 
ai Transilvaniei din timpurile împăratului Traian. Nu ne îngădue să 
cwnpărăm sau să dobândim pe altă cale bunuri în Fundus Regius� Do
vadă este faptul că opresc zidirea unei biserici pe terenul ce ni s'a dat 
spre acest scop în suburbiul Sibiului (507). Saşii îi opresc pe credincioşii 
români catolici să planteze vii, să-şi cultive grădinile iar pe cele plantate 
şi cultivate le distrug, cum au făcut în comunele Sad, Tălmăul, Boiţa şi 
în altele. Neţinând seamă de dispoziţiunile diplomelor împărăteşti care 
prevăd că credinciosul catolic să dea dijme preotului catolic, iau dijma 
dela catolici deşi nu le prestează nici un serviciu şi, nemulţumiţi cu atâta, 
iau diverse taxe dela oamenii noştri şi, pe aceia care ref uză să le plăte
ască, îi arestează ţinându-i în puşcărie şi maltratându-i până când ori 
depun o cauţiune ori se obligă prin ccntract că în viitor nu vor mai 
refoza plata acelor taxe şi prestaţii. Pe Românii uniţi îi împiedică dela 
exerciţiul meseriilor, dela folosinţa pădurilor şi a apelor, încărcîndu-i, în 
schimb, cu sarcini peste puterile lor. 

Mai mult încă, continuă energic episcopul, Saşii se amestecă şi în 
drepturile mele episcopeşti, încercând să-mi distrugă autoritatea. Astfel 
opresc sub grea pedeapsă pe credincioşii noştri să se prezinte în faţa 
instanţelor bisericeşti, nu ne îngădue să facem nici un fel de cercetare ori 
anchetă în Fundus Regius decât în prezenţa funcţionarilor saşi. Primarul 

(507} Terenul din Sibiu îl primise Klein în Aprilie 1734 dela baroneasa Ana 
Maria de Hochberg şi vroia să clădească pe el o biserică unită. Magistratul săsesc 
s'a opus, cu toate intervenţiile episcopului şi ale iezuiţilor. Despre acest refuz al 
Saşilor a fost informat de iezuitul Hundegger cu scrisoarea din 5 Martie 1735. 
Klein îi răspunde revoltat de îndrăsneala Saşilor, invocând atunci argumente pe 
care le va invoca mai târziu în asprul rechizitor ce-l va face purtării lor faţă de 
Români şi de Biserica unită şi accentuând originea străveche a noastră acolo : 
Nos enim a tempore Traiani, adhuc antequam natio Saxonica in Transylvaniam 
intrasset, in terra illa regia haeredem egimus integrasque possessiones et pagos 
usquedum possidemus licet millenis miseriis et variis oneribus utpote a potentio
ribus oppressi. A. BUNEA, op. cit., p. 122-23. Scrisoarea către Hundegger în N1L
LES, op. cit., II, p. 527-29. 



Sibiului n'a roşit (non erubuit) să-mi spună mie, în faţă, că dânsul poate 
face ca eu să nu am nici o autoritate episcopească în Pământul Cr�esc. 
Din nefericire, am verificat această putere _a lui, pentrucă preoţii mei sunt 
arestaţi şi ţinuţi în închisoare ani de zile, cum s'a făcut înainte cu un an 
cu preotul din Zoltan, pe care l-au ţinut în temniţă un an întreg pentru 
o simplă bănuială, până când a fost eliberat, fiind găsit nevinovat, la 
ordinul generalului comandant. Chiar acum, după ce Majestatea voastră 
a dat ordinul să înceteze orice asuprire a uniţilor, primarul Sibiului, împo
triva poruncii împăratului, a arestat şi ţine închis pe fruntaşii comunei 
Răşinari, până când nu vor plăti unele taxe pe care li le-a impus, ilegal, 
înainte cu câţiva ani. Antecesorul său a luat cu foiţa cârciuma pe care 
satul o avea din vechime şi o ţin ocupată până azi. Sllvârşesc şi alte 
nelegiuiri, împotriva cărora în zadar caută Românii remediul în justiţie, 
căci, cum s'a întâmplat cu locuitorii din Sălişte, în loc de satisfacţie pri
mesc ameninţări şi în loc de mângâiere, temniţă. Astfel, abuzând de 
drepturile ce li s'au dat, lucrează direct împotriva religiei şi demnităţii 
Majestăţii Voastre şi se silesc să extermine cu totul credinţa catolică în 
Fundus regius. 

După acest necruţător rechizitoriu, episcopul cere ca să li se impună 
Saşilor să înceteze imediat cu nedreptăţ,ile, să nu-i împiedice pe Români 
dela exercitarea meseriilor şi să nu-i excludă nici dela alte beneficii, fiindcă 
şi dânşii, Românii, poartă la fel cu ei sarcinile publice, să nu-l împiedice 
pe vlădica în exerciţiul jurisdicţie:.i sale şi să nu se amestece în chestiu.nile 
bisericeşti; ca garanţie că în scaunele de judecad se va face Românilor 
dreptate să fie numiţi între judedtori şi elemente româneşti, ori catolici 
de alt neam cari să apere, dacă nu interesele naţionale, cel puţin cele 
confesionale ale oamenilor noştri ; primarul Sibiului să fie silit să restitue 
cârciuma Răşinărenilor ocupată cu forţa. ln fine, ca să nu se mai poată 
spune, cum se face de obiceiu, că nu avem oameni pregătiţi - deşi avem ' 
mulţi bărbaţi foarte distinşi - să se publice diploma privitoare la fundaţia 
pe care Majestatea Voastră a binevoit a o face (e vorba de fundaţia pen
tru şcolile din Blaj), să se restituie bunurile din Alba Iulia (508) care să 
fie întrebuinţate pentru şcoli şi călugări, cărora le-au fost destinate ; să se 
zidească reşedinţa episcopească şi mânăstirea pentru călugări atât de nece
sare instruirii poporului şi,· ca tineretul să fie atras spre carte, să fie înze
strate parochiile cu terenuri suficiente cari să le asigure un trai liniştit. 
Epjscopul nu uită nici opreliştea Saşilor din Sibiu care nu-i îngăduie să. 
zidească acolo o bisericuţă_ pentru credincioşii uniţi. 

(508) Episcopul se gândeşte, sigur, la bunurile din comuna Oa.rda de Jos, 
situată lângă Alba Iulia, care au fost rechiziţionate de fisc după moartea lui Ioan 
Patachi. 



Memoriul este semnat de episcopul şi de " totus clerus natioque vala
chica unita in Terra regia existens " (509). 

La 11 Septembrie Răşinărenii se adresează direct împăratului plân
gându-se nu numai de luarea cu forţa a cârciumei lor ci şi de faptu) că 
magistratul săsesc din Sibiu le-a cerut 200 floreni pe an pentru a-i lăsa 
să-şi trimită vitele la p:lşune _în munţii comunei. Refuzând plata acestei 
sume, au fost arestaţi 20 din bătrânii satului, duşi la Sibiu şi aruncaţi în 
temniţă. Plângându-se guvernului, acesta a dispus eliberarea lor, însă după 
2-3 săptămâni au fost prinşi şi închişi din. nou. Au fost eliberaţi numai 
după plata sumei de 200 floreni. Acum Saşii spun că această sum:l e 
taxa pentru anul trecut şi deci pentru anul în curs, 1735, trebuie să plă
tim din nou aceeaş sumă. 

Petiţia a fost trimisă lui Klein ca să o prezinte, dânsul, împăratului. 
Acesta a şi prezentat-o însoţită de o scurtă scrisoare de " recomandare " 
plină de nespusă tristeţe. " Misera nostra sors - începe scrisoarea - effi
cit, Augustissime imperator, ut iteratis lacrymis ante eiusdem thronum 
nostras laesiones et persecutiones deplorare non erubesceremus, nullum 
etenim aliud nobis superest sub sole refugium, calamitates autem no;trae 
dietim crescentes, imminentem nostram tristem desolationem satis mani
festum reddunt." 

Poate cel mai important dintre ·toate a tost memoriul, pe care Klein 
l-a trimis în 29 Ianuarie 1735 împăratului, Camerei Aulice şi Consiliului 
de răsboi, în care cere un loc în guvernul ţării Ardealului. Acest gând 
îl _preocupase de mult, dela începutul sosirii sale la Viena, fiindcă îl vedem 
vorbind de numirea sa între membrii guvernului şi în scurtul memoriu 
întocmit pentru conferinţa ministerială din 23 Noembrie 1734. ln memo
riul cel nou, dânsul se ocupă numai de această problemă, desvoltând pe 
larg motivele care reclamă o soluţionare favorabilă a ei. Una din cele mai 
mari griji ale păstoririi mele, spune episcopul, este nu numai să-mi învăţ 
credinsioşii cu cuvântui şi cu pilda, ci să înlătur orice le poate tulbura 
liniştea. Toată această muncă a mea rămâne însă zadarnică dacă nu se 
pune securea la rădăcină de unde răsar cele mai multe rele. Într'adevăr, 
dacă naţia mea din Ardeal este pusă în urma luteranilor şi a calvinilor, 
şi dacă, neapărată şi nesprijinită de nimeni, este silită să plângă şi să 
geamă mereu, acest rău cere toată atenţiunea şi grija pentru găsirea cau-

(509) 1\·1emoriul e tipărit după copia lui Rosenfeld de Gh. BoGDAN-Dc.acA în 
Procesul episcopului Ioan lnoc/1entie Klein. Caransebeş, 1896, pp. 73-78. Se găseşte 
şi în volumul amintit din archiva l\Iitropoliei Blajului. Memoriul e fără dată. 
18 Aprilie 1735 nu e data lui, cum credea Bodan-Duică, ci qata prezentării şi 
discutării lui de către conferinţa ministerială. Pentru situaţia Rom'Anilor din Fun
dus regius cfr. G .MULLER, Die Ursprilngliche Rechtslage der Rumănen im Sieben
bilrger Sachsenbunde, Sibiu, 1912. 
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zelor lui. După o reflexiune sţrioasă am ajuns la convingerea că răul 
provine din faptul că naţiunea mea este exclusă din guvernul ţării. Ace
astă excludere este pe cât de nedreaptă pe atât de gravă, pentrucă dacă 
se ia în considerare numărul, Românii le întrec pe toate celelalte naţiuni, 
cuprinzând după conscripţia din 1733, 85, 857 familii. Intrecându-le pe 
toate ca număr, este evident că le întrece şi în ceeace proveşte contribuţia 
lor la veniturile Statului. Apoi, continuă episcopul, naţiunea română a 
fost totdeauna fidelă Majestăţii Voastre, iar prin unirea cu biserica Romei, 
s'a făcut capabilă, conform diplomei împăratului Leopold, să ocupe orice 
slujbă publică. Cel puţin din consideraţie faţă de religiunea ei, este inde
cent ca ea să fie pusă într'o situaţie inferioară aceleia a luteranilor şi 
calvinilor cari au locuri în guvern. Excluderea ei nu poate fi justificată 
nici cu pretextul că nu ar avea bărbaţi învăţaţi şi nobili, pentrucă, în 
afară de preoţime, care a fost nobilitată prin diploma citată, are suficienţi 
bărbaţi, cari, deşi, poate, nu dispun de bogăţiile de care dispun membrii 
celorlalte naţiuni, nu le sunt întru nimic inferiori nici ca învăţătură nici 
ca virtute şi nici ca cunoaşterea treburilor publice. Nici membrii guver
nului numiţi din celelalte naţiuni nu fac toţi parte din rândurile înaltei 
nobilimi, ci sunt între ei şi cetăţeni simpli. În fine, încheie episcopul, 
dacă naţia mea nu ar avea nici un alt merit, îl are pe acela că în urma 
unirii, a consolidat situaţia catolicismului pe care-l susţine şi acum şi 
contribue zi de zi la întărirea lui. Fijnd mai multe locuri vacante în gu
vern episcopul cere să-l numească pe dânsul într'unul din ele ca astfel 
şi naţiunea românii să aib:'i în sânul lui pe cineva care să-i apere drep
turile (510). 

Guvernul ardelean aflând de această cerere a lui Klein, a trimis la 
17 Martie 1735 împăratului o lungă întâmpinare plină de acuzaţii şi 
invective la adresa preoţimei şi a întregului neam românesc din Ardeal. 
Pentru a se înţelege atmosfera de aprigă duşmănie, cu care şi în care 
trebuia să lupte vlădica unit pentru naţie'şi preoţimea ei, dăm un rezumat 
larg al acestui memoriu al guvernului ardelean. Nu suntem cu totul siguri, 
începe memoriul, însă se svoneşte că episcopul român ar fi cerut &ă fie 
numit într'urtul din lccurile vacante în guvernul Transilvaniei şi că această 
cerere şi· ar fi întemeiat-o pe o -mulţime de argumente. Să ne fie îngăduit 
ca unora care suntc:m membri ai acestui'guvern şi cunoaştem realitatea la 
faţa locului să răspundem la argumentele amintite, deşi nu ne-au fost 
comunicate, îndeplinindu-ne astfel datoria şi faţă de Majestatea Voastră 

(510) Textul Memoriului în Bum:A, op. cit., p. 37-38 nota. Memoriul nu are 
dată. Bunea crede că era din 8 Martie ; ori în copia contemporană din arhiva 
Mitropoliei Blajului are data de 29 Ianuarie 1735. 



şi faţă de binele public al ţării. Episcopul român îmvoacă faptul urum, 
care ce bine ar fi să fie adevărată şi reală ! Nu numai guvernul ci ţara 
întreagă ştie că această unire nu există ... Nu se găseşte între mireni ni
ciunul, nu mulţi, dar care să ştie cel puţin ce-i unirea, ci trăesc toţi în 
cea mai crasă ignoranţă, în schisma lor veche, plină de superstiţii şi de 
vrăji (în care se complace şi cea mai mare parte a popilor cu familiile 
lor). Unirea acestora nu se va face niciodată, decât poate în ajunul jude
căţii din urmă când va fi o singură turmă şi un singur păstor. 

În ceeace-i priveşte pe preoţi, este adevărat, că mulţi din ei, ne toţi, 
au făcut mărturisirea de credinţă catolică, însă nu au fost sinceri. Asta 
se vede din declaraţiile pe care le fac mereu că au acceptat de formă 
unirea, numai ca să scape de sub stăpânirea proprietarilor de pământ şi 
de diversele impozite şi se vede din faptul că folosesc la slujbele biseri
ceşti tot vechile cărţi schismatice, din acelea liturghisesc şi predid şi nu 
adaugă la Crez cuvântul Filioque. Este adevărat, că marele conciliu dela 
Florenţa nu le-a impus celor de ritul grecesc obligaţia de a introduce în 
Crez acel cuvânt ci numai să creadă că Sf. Spirit purcede şi dela Fiul. 
Dad ar fi însă cu adevărat uniţi ar folosi pe Filioque cum îl folosesc 
uniţii adevăraţi din alte parţi. Statornicia în schismă a popilor români se 
vede apoi din faptul că nicăeri şi niciodată nu explică poporului sensul 
unirii şi punctele ei, pe care le invoacă numai când e vorba de drepturile 
şi privilegiile lor. Atunci se refugiază sub masca unirii ca într'o corabie 
de salvare (velut ad sacram refugiunt anchoramJ şi se mai vede din păs
trarea vechilor ceremonii, din folosirea vechei formule de consacrare a 
pâinii şi vinului şi din credinţa pe care o au şi acum că slujind 40 de 
liturghii pentru un mort, acesta se eliberează de pedepsele iadului. In 
rezumat, în faţa lumii popii se mărturisesc a fi uniţi cu catolicii, în sufletul 
lor însă, cu excepţia a foarte puţini, sunt schismatici şi azi cum erau 
înainte cu SO de ani când nici nu se pomenia de unire. Prin urmare 
episcopul nu poate in,voca în unire sprijinul cererii sale. · 

În ceeace priveşte numărul poporenilor săi ( care nu pot fi numiţi 
naţiune) este adevărat că sunt mulţi. Este îns� o mulţime neformată 
(incondita), de robi, pe care Majestatea Voastră nu-i poate utiliza nici la 
serviciul militar, vagabonzi, nestatornici, semi-sau chiai- barbari, gata la 
orice fără de lege, dispreţuitori, şi dacă ar avea prilej, p�rsecutorii cei mai 
mari ai catolicilor şi ai bisericii catolice. Nu au nici un aristocrat, iar 
nobili au puţini şi aceia pe cari îi au, sunt de conqiţia cea mai de jos, 
încât nu ar fi capabili să ocupe nici o slujbuliţă mică. Prin urmare pre
tinsa mulţime atât de fără valoare şi abjectă nu poate fi motiv ca să fie 
reprezentată în guvernul ţării. 

Episcopul invoacă fidelitatea "papularium suorum " faţa de Augusta 



Casă domnitoare. Ce înseamnă· această fidelitate au arătat evenimentele 
din ultimul timp (răscoala lui Rakoczy II) când aproape toţi Românii, 
nobili şi ţărani, au îngroşat' rândul rebelilor, luptând fiecare cu arma pe 
care a putut pune mâna pentru exterminarea Casei austriace. Şi n'a fost 
mijloc de cruzime, pe care Românii să nu-l fi folosit contra nobililor şi 
domnilor de pământ aderenţi ai dinastiei : le-,au distrus conacele jefuindu
le, le-au devastat chiar şi casele, le-au luat vitele, cerealele şi; ca nişte 
barbari, totul pe ce au putut pune mâna. Dacă ar fi fost în puterea lor 
ar fi exterminat şi armata imperială şi pe proprietariii satelor. Chiar şi 
în timpuri de pace, dacă nu public, dar pe ascuns tulbură permanent 
liniştea şi publică şi privată, jefuesc la drumul mare, comit tâlhării îns
păimântătoare ascunzându-se apoi în păduri şi în munţi, atacă pe toată 
lumea, soldaţi, comercianţi, săraci şi bogaţi, schingiuindu-i şi jefuindu-i ; 
. nu-şi fac slujbele iobăgeşti, îşi atacă stăpânii în ziua mare dar mai ales 
noaptea, le fură avutul şi, uneo1i, le iau chiar viaţa, dau foc conacelor şi 
caselor si magaziilor cu cereale şi nu se îngrozesc să săvârşească şi alte 
fărădelegi. Majestatea Voastră să judece fidelitatea acestui popor care nu 
se teme nici de Dumnezeu nici de oameni. · 

Partea cea mai mare a contribuţiilor şi a sarcinilor publice nu o su
portă Româniii, cum afirmă episcopul lor, ci proprietarii şi nobilii. Ro
mânii se mută dintr'un locîntr'altul şi scapă de plata impozitelor, şi dacă 
Tara Românească le-ar oferi un trai mai uşor, s'ar muta cu toţii acolo. 
Fiscul deci nu are după ei folosul de care vorbeşte episcopul. 

În ceeace priveşte persoana însăş a episcopului român, aceasta este 
foarte bine cunoscută întregei ţări. Afară de cunoştinţele teologice, vlădica 
nu are calităţile cerute unui membru al guvernului. Nu e nici jurist nici 
om politic şi nu are nici ştiinţa administrării şi conducerii unui stat, tot 
atâtea însuşiri necesare acelora cari fac parte din guvern. Nu ştie vorbi 
nici ungureşte bine. Lucruri pur româneşti nu se discută în sânul guver
nului pentrucă Românii nu ocupă un teritor propriu al lor ci sunt ameste
caţi cu celalte popoare, naţiune nu sunt ca să poată avea interese speciale 
naţionale şi întrucât ar fi uniţi, sunt înglobaţi, conform diplomelor împă
r:heşti, Status-ului catolic. Deci, nici importanţa chestiunilor româneşti, 
nici însuşirile solicitatorului nu pot justifica introducerea episcopului român 
în rândul membrilor guvernului. Un împărat atât de suBlim, cum V'a 
făcut Dumnezeu pe Majestatea Voastră, se cuvine să numiască într'o 
funcţiuite atât de înaltă numai persoanele cele mai învăţate şi mai cu 
experienţă în problemele juridice şi politice. De altfel nu s'a ponenit 
nicăeri sub stăpânirea Casei de Austria ca un cleric de ritul grecesc să 
fi fost numit într'o astfel de demnitate. Dacă acest lucru s'ar face pentru 
întâia oară aici, durerea care ar cuprinde atâtea mari familii distinse, 
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cunoscute prin devotamentul lor faţă de dinastie, ar fi de nedescris. Ase
menea ar întrista şi clerul catolic, în sânul căruia se găsesc atâtea elemente, 
tinere şi bătrâne, cu mult mai demne de această înaltă slujbă decât episco
pul român. 

De altfel, continuă guvernul, este inexplicabil că un om atât de încăr
cat de griji vrea să ia pe umerii săi o sarcină nouă, sub a cărui povară 
s'ar prăbuşi cu siguranţă. Bunul episcop are destule griji cu preoţii şi cu 

. poporul său încât, nici zece sau chiar mai mulţi episcopi abia le-ar putea 
face faţă. Nu se poate spune că episcopul ar lăsa grijile bisericeşti pe 
seama vicarilor ori a protopopilor săi, pentrucă şi aceştia sunt ignoranţi, 
lacomi de bani şi de daruri şi deci incapabili ca să se ocupe de chestiu
nile spirituale. Dar mai presus de toate unirea lor este foarte suspectă. 
De aceea, episcopul ar trebui să fie un Argus şi un Atlas cu o sută de 
mâini şi abia ar putea face faţă îndatoririlor sale pur episcopeşti, cu atât 
mai puţin le-ar putea face faţă dacă ar fi ocupat şi cu alte chestiuni. În 
rezumat : în sânul guvernului nu se discută chestiuni spirituale, iar cele 
profane are cine să le discute şi soluţioneze şi astfel guvernul " nu are 
nici cea mai mică nevoe de colegul vlădică al Românilor " ( collegium 
guberniale minime indigeat collega Valachorum episcopo). Apoi mai este 
ceva : membru al guvernului e şi episcopul latin şi astfel, dacă acesta ar 
muri, vlădica român, fiind mai vechi în slujbă, ai avea "praecedentia" 
faţă de succesorul lui. Asta ar constitui o mare jignire a ritului latin, 
precum ar fi jignire faptul însuş al introducerii în guvern a vlădicului 
românesc alăturea de cel latin. Episcopul Klein a fost nwnit me�bru al 
dietei ardelene, să se mulţwnească cu atâta (511). 

Acestea erau părerile stăpânilor Tării Ardealului despre neamul româ
nesc în anul 1 i35 şi prin prisma lor erau examinate, judecate şi soluţio
nate toate chestiunile care veneau dela el ori se refereau la el. Memoriul 
din 17 Martie explică mai bine decât zeci de pagini atmosfera impenetra
bilă care zădărnicea orice luptă pentru a stoarce pe seama naţiei condiţii 
mai prielnice de viaţă şi desvoltare. Vlădica Ioan l\Iicu Klein o cunoştea 
şi dânsul, dar a crezut că o poate frânge prin tumultoase atacuti neînce
tate, întemeindu-se pe eternele principii ale lui jus naturae, pe sprijinul 
Curţii, autoarea diplomelor pline de făgăduinţi şi pe neputinţa încreme
nirii pe veci în durere şi suferinţă a masselor româneşti. De aceea a încer
cat ca un erou şi s'a prăbuşit ca un martir. 

Âflând de întâmpinarea guvernului, Klein roagă pe împăratul să-i 
comunice cuprinsul ei, pentru a putea răspunde atât la afirmaţiunile care 
privesc persoana sa cât şi la acelea care privesc naţiunea română. 

(511) Textul Memoriului după copia păstrată în arhiva Universităţii săseşti 
în HURMUZACHI-loRGA, Documente xv, 2 p. 1649-52. 
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Cererea episcopului ca să fie numit membru al guvernului ardelean 
a fost examinată de conferinţa ministerială în şedinţa din 17 Iulie 1735, 
care a propus ca împlinirea ei să fie deocamdată amânată (512). 

Activitatea la Viena a lui Klein nu s'a mărginit la atâta ci având, 
cum o mărturiseşte într'un memoriu trimis camerei Aulice şi Consiliului 
de Răsboi, conştiinţa obligaţiei contractate faţă de preoţimea sa prin pri
mirea demnităţii vlădiceşti, şi-a ţinut de datoria să se fad avocatul ei (513). 
Astfel a expus într'o serie de memorii toate suferinţele acelui cler. lntr'un 
lung memororiu dat Camerei amintite şi Consiliului de Răsboi arată că 
preoţimea română nu are pământ bisericesc care să-i asigure existenţa 
(porţiune canonică), nu primeşte sare gratuită cum primesc preoţii celor
lalte culte, este exclusă dela participarea la quarte din bunurile fiscale şi 
la dijme, în Fundus regius nu beneficiază de scutirea de vamă, reprezen
tanţii ei nu sunt admişi cu vot şi sfat în dieta ţării, iar copiii preoţilor 
sunt împiedicaţi dela cercetarea şcoalei. Pentru fiecare punct invoacă 
argumentele care fac ca nedreptatea să apară mai revoltătoare şi mai 
insuportabilă. Astfel pentru punctul întâi arată că în conformitate cu pre
vederile dreptului canonic, cărora trebue să se supună şi naţiunea română 
(naţio mea), nici o parohie nu poate fi înfiinţată, dacă nu se asigură "con
grua portio pro sustentatione parochi ". Acest lucru s'a respectat· pretutin
deni, nu însă şi la Români şi de aceea preoţii sunt siliţi " cum magna sui 
prostitutione ad rusticanos labores manum applicare, ad sorc..ida lucra ani
mum intendere et ad vilissima quaeque rnunia obenda se abjicere ". Ast
fel depreciază demnitatea preoţească pe care şi regii trebue să o aibil în 
mare cinste. 

Foarte interesant este argumentul invocat la punctul al cincilea. Preo
ţimea mea, spune memoriul, are 40 de protopopi şi aproximatiJV 1500 
preoţi, între cari se găsesc bărbaţi distinşi prin învaţătură, zel şi probitate, 
care nu sunt cu nimic iuferiori preoţilor nici uneia din confesiunile recu
noscute şi cari au cunoştinţa exactă şi a nevoilor publice generale şi a 
nevoilor speciale ale naţiunii române. Fiind toţi ridicaţi, prin diploma lui 
Leopold I, în rândurile nobililor, este de neîţeles ca ei să fie escluşi dela 
vot între Status-urile ţării, mai ales că toate cauzele naţiunii se tratează 
în dietă, unde naţia nu mă are decât pe mine, care sunt prea slab să 
apăr cu eficacitate interesele ei faţă de atâţia acatolici care ne impun după 
bunul lor plac "jugum durum " ! 

(512) A. BUNEA, op. cit,, p. 40. 
(513) Indispensabile obligationis meae debitum, quod per assumtionem meae 

personae ad episcopatum Fogarasiensem cum clero jurisdictioni meae spirituali 
subjecto contraxi, justum mihi praebet motivum ut in iis per quorum commissio
nem meam sentio laedi conscientiam, illius patrocinium et advocatum suscipiam. 
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Episcopul arată apoi motivele care-i determină pe " domnii de ăp
mânt" să oprească pe copii preoţilor să cerceteze şcoala, deşi împăratul 
şi-a exprimat în diploma din 19 Martie 1701 dorinţa să se înfiinţeze şcoli 
în Alba Iulia, Haţeg şi Făgăraş. Scopul urmărit de ei este ca naţiunea 
mea să rămână acoperită de vălul întunericului şi astfel să fie incapabilă 
să ocupe slujbe publice şi să participe la guvernarea ţării (514). 

Problema sării gratuite pentru preoţi l-a preocupat mereu fiindcă refu:

zul de a le da şi lor i se părea cea mai evidentă dovadă a nerecunoaşterii 
faptului că în urma diplomei leopoldine preoţii români au fost toţi, ridi
caţi în rândul nobilimei. Ori, nobilii primeau sare gratuit. La nobilitatea 
preoţilor săi Klein ţinea deosebit de mult, căci odată aceasta recunoscută, 
consecinţele practice ar fi fost de cea mai mare importanţă, dânşii ne mai 
putând fi supuşi la plata nenumăratelor taxe, de care nobilii erau scutiţi. 
La 17 Ianuarie 1735 face Camerei Aulice propuneri concrete privitor la 
cantitatea de sare ce ar trebui dată preoţilor români. Pentru satele mari, 
cu credincioşi mulţi şi cu mai multe biserici cerea -să se dea 16 măji de 
sare (1600 kgr.). Astfel de sate sunt în total 8. Celor mai mici al căror 
număr e de 134, câte 8 măji, pentru celelalte sate între 6-4, m'1ji, după 
numărul credincioşilor. Câte 6 măji ar primi 371 parochii, câte 4 măji 
946 parohii. La 27 Ianuarie revine asupra acestei chestiuni prezentând 
calcule mai precise. ln total există 1459 parohii, pe care le împarte în 
trei categorii: mari, mijlocii şi mici. Mari sunt 142, mijlocii 371 şi mici 
946. Ar fi necesare în total 3857 măji de sare. Nu cere pentru fiecare 
preot cantitatea de sare pe care-o primesc preoţii celorlalte confesiuni, 
adică minimum 8 măji de persoană, şi nici nu a ţinut seamă de caracterul 
de n,obil al preoţilor ci numai de necesităţile mari şi reale. 

După problemele acestea ale p,reoţimei, Klein atacă marile probleme 
ale episcopiei însăş. lntr'un memoriu adresat, ca şi cele precedente, Came
rei Aulice şi Consiliului de răsboi, arată că episcopia nu are însă " litere 
fundationale" privitor la satul Sâmbăta de Jos şi la domeniul Gherla care 
au fost date pentru beneficiul episcopesc şi, neavându-le, nu-şi poate apăra 
drepturile. Astfel i s'a luat din domeniul dela Sâmbăta o livadă şi nu 
poate da în judecată pe nimeni fiindcă nu are cu ce dovedi că domeni�l 
este al său. Nu are reşedinţa - locum ubi caput reclinem - unde să poată 
locui comod între fraţii săi călugarii, ceeace este cu totul nepotrivit cu 
prestigiul bisericii sale. Episcopia nu are mânăstire pentru călugări care 
să-l ajute în marea şi greaua operă a păstoririi sufletelor, să instruiască 
poporul şi să înveţe tineretul. Mai important decât toate, continuă vlă-

(514) Ut natio mea ignorantiae tenebris involuta inhabilis reddatur ad obti
nunda officia publica et quae cum aliis gubemare deberet. 
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dica, fără de care restul nu are nici o valoare ( quod au tem caput est rei 
et fundamentum sine quo omnia quae exposui consistere impossibile arbi
tror) este aplicarea in toate punctele ei a diplomei din 19 Martie 1701. 
Urmările nerespectării ei sunt din cele mai grave. Ereticii se amestecă in 
viaţa bisericei, aşează preoţi fără ştirea Episcopului, îi scot din parohii, 
fixează numărul lor, îi trimet în judecata instanţelor civile etc. Toate 
aceste abuzuri, pe care inima mea le-a suportat cu atâta durere, explică 
pentruce sunt silit să apăr prerogativele bisericei mele şi autoritatea mea 
arhierească, la care apărare, mă obligă jurământul pe care l-am făcut. 
Apărarea este însă imposibilă dacă nu mi se dă asistenţa necesară din 
partea autorităţii supreme a Statului. 

Între timp se întrunise la Sibiu, in 17 Martie 1735, comisiunea însăr
cinată de Impăratul cu cercetarea plângerilor lui Klein, prezidată acum, 
conform ordinului din 23 Noembrie 1734, de guvernatorul Ioan Haller. 
Episcopul a fost reprezentat de iezuiţii Anton Gallob şi Gheorghe Regai. 
Comisia a examinat, mai întâi, catehismul şi formula mărturisirii de cre
dinţă, pe care o făceau cei trecuţi la unire şi le-a găsit bune; a trecut apoi 
Ia cererile înseşi formulate de Episcopul în memeriile sale. Unele au fost 
satisfăcute ca de pildă să se dea şi preoţilor uniţi, gratuit, o anumită 
cantitate de sare, însă nu tuturora ci unui număr restrans, aplicându-se 
.vechiul criteriu de doi preoţi în satele mari şi numai unul în satele mici. 
În total s-au aprobat 3854 măji de sare, cantitate aproape egală ou aceia 
cerută de Klein în memoriile sale către Camera Aulică. 

Asemenea, după acelaşi criteriu-s'a dat şi scutirea de vamă la trecerea 
podurilor şi în târguri. În ceeace priveşte dijmele, comisiunea nu s'a 
socotit competentă să ia o hotărare, spunand că chestiunea atinge dreptu
rile Status-urilor şi ordinelor şi deci ea poate fi soluţionată numai de către 
Dietă. Cu privire la încorporarea Românilor uniţi la Status-ul catolic şi 
la naţiunile recunoscute, comisiunea a propus ca Românii nenob1h să fie 
supuşi regimului comun al celorlalţi nenobili din teritoriul unde locuiesc 
(comitate, Fundus regius, Secuime) iar nobilii atât în ceeace priveşte per
soana cât şi bunurile lor, regimului celorlalţi nobili din teritoriul unde 
domiciliază. Privitor la celelalte cereri comisiuQea a declarat că are nevoie 
de noi cercetări (515). 

·Klein primind dela iezuitul Gallob copia hotărârilor com1s1unii, a 
înaintat la 27 Iulie Impăratului Catol VI un nou memoriu, supunând unei 
critici deosebit de judicioase, scrisă în termeni de nepotolită revoltă, care 
iau ici colo forme violente. Este un memoriu neobişnuit de lung şi poate 
cel mai temeinic şi mai frumos din nenumâratele memorii ale lui. 

(515) A. BUNEA, op. cit., p. 35-36. 
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ln introducere, Episcopul reaminteşte Impăratului cererile pe can 1 
le-a prezentat inainte cu câţha ani, ordinul pe care dânsul - impăratul -
l-a dat la 11 Dec. 1732, felul cum comisia instituită atunci nu şi-a făcut 
datoria şi instituirea, în urma propunerei conferinţei ministeriale, a unei 
noui comisiuni care să examineze cu toată seriozitatea plângerile preoţimei 
române şi să propună soluţiuni menite a face să înceteze nemulţumirile. 
N'am avut încredere, spune Episcopul, nici în această comisiune, ceeace 
am şi declarat Majestăţii Voastre, pentrucă noi nu avem pe nimenea nici 
în sânul guvernului, nici între Status-uri, care, dacă nu ne apără, cel 
puţin să dea informaţiuni exacte. Totuşi conferinţa ministerială a stăruit 
în propunerea ei ca plângerile noastre să fie examinate de o comisiune de 
acasă. Ceeace am prevăzut s'a întâmplat şi nici nu se putea altfel atât 
din motivul arătat cât şi din cauză că nemulţumirile noastre se datoresc 
în cea mai ma1e parte domnilor de pământ, iar judecătorii noştri vin şi 
ei din mijlocul lor. Ori, nimeni nu poate fi judecător contra propriilor 
sale interese. De aceea suntem siliţi să ne adresăm din nou ·Majestăţii 
Voastre, punându-i sub ochi argumentele care dovedesc netemeinicia hotă
rârilor comisiunei. 

1) ln ceeace priveşte constrângerea preoţilor de a da dijme din 
roadele pământurilor lor, comisiunea spune că o hotărâre poate lua numai 
dieta ţării, a cărei libertate nu poate fi ţărmurită de o simplă comisiune. 
Augustissime Impărate, îşi începe argumentarea sa vladica, liţ,ertatea poate 
fi ţărmurită de necesitate. Depinde, sigur, de libera voinţă a

-
. domnilor să 

ţină ori să nu ţină iobagi, dar dacă iobagii le sunt necesari, neputând trăi 
fără ei, este tot atât de necesar să se îngrijească de hrana şi îmbrăcămintea 
lor, să le dea pentru munca prestată răsplata cuvenită. Dacă afirmă sus 
şi tare că au zilnic nevoie de munca iobagilor, sunt datori să se îngrijească 
de nevoile lor sufleteşti, dându-le preoţi în număr suficient şi asigurându-le 
acestora traiul de toate zilele. lmpăratul Leopold I a scutit de orice fel 
de taxe şi contribuţiuni pământurile bisericeşti destinate întreţinerii- preo
ţilor. Ori, cum bisericile noastre nu au pământ, şi preoţii trăesc din 
pământul propriu, moştenit sau cumpărat, este just ca să fie scutite aceste 
pământuri, fiindcă ele slujesc la întreţinerea preoţilor. Prin urmare, Ma
jestatea Voastră să binevoiască ori a dispune ca să se dea bisericilor ro
mâneşti pământ suficient pentru preoţii lor, ori să declare precis că, în 
lipsa acestora, sunt scutite pământurile care formează averea privată a 
preoţilor. Asta nu poate constitui nici o nedreptate pentru domni. Măsura 
să o ia Majestatea Voastră şi să nu fiu trimis iarăşi la Dietă căci Status
urile fiind direct interesate nu pot aduce judecata dreaptă. 

2) ln ceeace priveşte aplicarea dispoziţiunilor art. 3 din diploma a 
doua leopoldină, care prevede că Românii uniţi, preoţi şi mireni, să fie 
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încorporaţi Status-ului catolic, să facă parte dintre naţiunile recunoscute, 
şi astfel să fie socotiţi ca fii adevăraţi ai patriei, capabili a ocupa orice 
serviciu public, iar nu numai toleraţi, cum erau până aci, comisia spune 
că înţelesul diplomei nu este clar. Reprezentantul meu în comisiune nes
fătuindu-se cu preoţimea română, nu a putut da lămuririle necesare. De 
aceea, spune Klein, le dau eu. Textul articolului citat e clar : Românii, 
unindu-se, devin fii ai patriei şi capabili ca să ocupe orice slujbă şi orice 
demnitate publică. Ce se întâmplă însă ?. Românii sunt excluşi dela toate 
beneficiile şi drepturile cetăţeneşti, de care se folosesc adversarii noştri şi 
ne exclud şi dela libertăţile care sunt îngăduite altora. Astfel ni se refuză 
dreptul să cwnpărăm, cum o dovedeşte cazul dela Sibiu, să plantăm vii, 
să cultivăm grădini, să deprindem meserii în satele noastre, să folosim pă
durile şi apele, dar în acelaşi timp suntem împovăraţi cu taxe şi contri
buţiuni; cum s'a întâmplat în comunele Sad, Tălmăcel, Boiţa şi Răşinari 
şi în alte locuri. ln Răşinari chiar în anul acesta au fost oamenii aruncaţi 
în temniţă fiindcă nu au voit să plătească taxele ilegale ce li s'au impus. 
Astfel nu suntem trataţi ca fii ai patriei şi nu suntem trataţi nici ca tole
raţi. De aceea vă rugăm Majestate să daţi ordin ca art. 3 al diplomei 
amintite să fie executat, adică în slujbele de Stat, în comitate şi Scaune 
să fie nwniţi Români în p1oporţie cu numărul lor. 

ln continuare, Episcopul arată nedreptatea ce se face Bisericei româ
neşti fiind Românii siliţi să dea dijme preoţilor altor culte, care nu le 
prestează nici un serviciu religios, să repare casele lor parohiale şi să 

plătească pe învclţătorii lor, cum s'a petrecut în Săcădate, Bungard, Avrig, 
Apold şi în alte sate mixte în timp ce bisericile româneşti zac în ruină. 

3) Trecând la chestiunea dijmelor şi a quartelor, episcopul explici1 
lmpăratului pe larg situaţia din diferitele părţi ale Transilvaniei. Rostul 
dijmelor este definit în Sfânta Scriptură şi în Canoane. Ele se dau preo
ţilor în schimbul serviciilor ce le fac credincioşilor. Românii însă sunt 
siliţi să lase bisericile lor în părăsire şi să dea dijme sau alte taxe preo
ţilor unor biserici cu totul străine, care nu le fac nici un serviciu, iar 
preoţii proprii sunt lăsaţi să însătoşeze gemând după dreptate (516). Vă
zând aceste lucruri, lmpăratul Leopold I, mişcat de un impuls divin, a 
hotărât, ca credinciosul catolic să dea dijma preotului său catolic. Acest 
lucru însă nu se respectă. Coinisiunea spune că întâia categorie a dijme
lor este aceea care depinde direct de stăpânitorul ţării şi privitor la care 
nu există nici o dificultate, dânsul - domnitorul - putând dispune după 

(516) Nostri autem homines - coacte quidem - relictis in maximis ruinis 
ecclesiis suis, decimas aliosque proventus eccleslasticos alienis a sua religione mini
stris, nihil ipsis inservientibus dare coguntur, ipsis vero inservientes crebro inge
miscentes sitiunt justitiam. 
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plac. Astfel de dijme sunt în pământurile fiscale şi în Fundus regius. 
A doua categorie o formează dijmele, care au fost cedate, pe cale legală, 
domnilor de pământ. De acestea nu pot dispune decât dânşii şi de aceea 
ne trimite să ne înţelegem cu aceşti domni. Klein combate şi această 
părere arătând că plata dijmelor a fost impusă românilor, în dispreţul 
naţiei lor, înainte cu 80 ani de Approbatae constitutiones [P. 3 Tit. 5 art. 2]. 
Acest text se anexează pentru a se vedea cât era de asuprită naţia româ
nească şi cât de lipsită era de cele mai esenţiale drepturi. Domnii nu-şi 
pot deci întemeia pretenţiile lor pe acea lege. Apoi, continuă episcopul, 
legea divină spune că dijma trebue dată preotului care te serveşte ; ori o 
lege omenească nu poate desfiinţa legea divină. Noi nu putem îngădui să 
se primejduiască sufletele credincioşilor noştri şi dacă domnii nu lasă ca 
dijmele să fie încasate de preoţi, poftească şi să îngrijească dânşii de între
ţinerea cuviincioasă a lor.· 

4. Propune1ea pe care o face comisiunea ca satele noastre să �e 
unească mai multe ;;,Î să întreţină împreună un preot este nu numai " de
plorabilis " ci constitue o injurie la adresa cultului divin şi a poporului 
nostru. Prin această măsură ar fi lipsiţi de mângâierile religiei bătrânii 
şi cei debili cari nu pot merge la slujbă în sate îndepărtate. Apoi, în 
Ardeal Românii trăesc amestecaţi cu Ungurii şi Saşii, satele sunt departe 
unele de altele şi despărţite de râuri,. păduri şi munţi şi nime nu poate fi 
silit să le străbată pentru a se împărtăşi de binecuvântările bisericii. La 
toate acestea se adaogă intempe1iile vremii, plci, frig, ninsoare. în fine, 
spune episcopul, pentruce crede comisia că celelalte culte pot avea în fiecare 
sat câte patru persoane dotate cu dijme şi alte beneficii şi care se împărtă
şesc de o mulţime de favoruri şi scutinţe, iar noi nu putem avea în fiecare 
sat un preot. Satele româneşti au şi ele nevoe de biserici şi preoţi cari 
să dea credincioşilor mângâierile credinţei. În satele cu peste 300 familii 
avem nevoe de 2 preoţi, 2 preoţi ajutători (capelllni), înviiţător, cântăreţ 
şi paraclisier, dacă voim să nu primejduim mântuirea sufletelor credincio
şilor. În încheiere episcopul roagă pe împihatul să nu mai t1imită ce
rerile lui înaintea duşmanilor, ci să le soluţioneze însuş, dând �i preoţilor 
români quarte şi dijme conform diplomei a doua leopoldine, zidind reşe
dinţă vlădicească, mânăstire pentru dllugări şi un seminar .pentru educaţia 
preoţilor. 

Impăratul a procedat însă altfel : şi noul memoriu a fost trimis ·gu
vernului ardelean, la 24 Octombrie 1735, ca să fie discutat în dieta -cea 
mai apropiată. Urmările· le vom vedea mai târziu. 

în cursul lungei sale petreceri în Viel'la, Klein a pus din nou proble
ma care-l muncea atât de mult, a trecerii tuturor celor de ritul grecesc 
sub jurisdicţia sa iar ca despăgubire pentru pierderea Maramureşului, care 
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fusese alipit la Ungaria şi astfel supus jurisdicţiei episcopului din Mun
caciu, a cerut ca populaţia de ritul grecesc din partea Zărandului lăsată 
Transilvaniei, să nu fie supusă episcopului sârbesc din Arad (517) ci epi
scopului Făgăraşului: ln chestiunea Zarandului ceruse mai înainte spriji
nul şi al guvernului ardelean, care-i răspunde la 31 Mai 1734 că-i dă 
întreg sprijinul, dar că e bine să lucreze intens şi la Viena (518). 

Intreprinse apoi tratative pentru schimbarea domeniului din Gherla 
şi Sâmbăta de Jos, care formau beneficiul său episcopesc, cu acela mai 
mare şi situat mai În· centrul ţării, al Blajului, tratative care au fost duse 
la bun sfârşit în chiar cursul anului 1734; deşi contractul de schimb a 
fost semnat abia în 31 August 1736. Cu unele din stipulaţiunile proec
tului de contract Klein nu era mulţumit şi intenţiona să protesteze ori 
chiar să refuze primirea lor. La sfatul nunţiului, dat prin un anume Se
bastiani, la 14 Decembrie 1734, se pare că a renunţat la orice opoziţie. 
Sebastiani îi scria " Excellentissimus nuntius ... mihi commisit ut signifi
carem, prout veneranter facio, quod cum sibi integrum amplius non sit, 
contractum permutationis bonorum cum tanta solemnitate celebratum vio
lare, suadere etiam nequeat ut inspector cameralis ab administratione fun
dorum monachis alumnisque assignatorum diutius arceatur, ne alioquin 
Aula, quae jamjam eiusdem admittendi difficultates aegre sentire incipiat, 
indignationem majorem concipiet et magis confirmetur in sinistra opinione, 
quam de ista clero fovet" (519). 

Fiindcă contractul de schimb prevedea că o parte din veniturile do
meniului Blajului trebuesc destinate întreţinerii la Roma, în oolegiul de 
Propaganda Fide, a unui număr de trei studenţi, episcopul scria Camerei 
Aulice că vrea să trimită încă acum trei tineri români acolo şi de aceea 
cere să i se dea din cametele banilor destinaţi pentru şcoli, suma necesară 
pentru plata drumului la Roma şi înapoi al lor, câte 200 floreni de fiecare 
şi aceeaş sumă pentru îmbrăcămintea lor. 

O altă problemă care l-a preocupat în cursul petrecerii sale în Viena 
a fost aceea a locuinţei şi întreţinerii teologului iezuit. .Diploma a doua 
leopoldină impune episcopului român unit obligaţia de a ţine lângă sine 
un astfel de teolog care să-i fie sfătuitor, şi prevede şi felul numirii lui, 
însă nu s'a îngrijit de locuinţa şi de mijloacele de întreţinere. într'un 
memoriu adresat Camerei Aulice, Klein ce1e să se rezolve şi această che
stiune. Teologul nu poate locui în reşedinţa episcopească fiind aceasta 

(517) Noul episcop al Aradului Isaia Antonoevici primise jurisdicţia "in dis
trictu .aradiensi, ienopolitano, magno-varadiensi et halmassiensi " deci şi asupra 
Românilot" din Zarand. HURMUZACHI loRGA, Documente XV, 2 p. 1637. 

(518) Originalul în arhiva Mitropoliei Blajului. 
(519) Orig. în arhiva Mitropoliei Blajului. 
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neîncăpllr.oare şi nici nu poate lua masa la masa episcopului fiindcă acesta 
e silit să observe cu stricteţe posturile foarte. severe ale bisericii răsăritene, 
la · care nu poate fi obligat şi teologul, care e de alt rit, iar de altă parte 
ar provoca scandal dacă i-ar servi la masa episcopească mâncăruri gătite 
cu carne în zilele de post. ln fine, Klein a mai intervenit odată şi pentru 
nobilitarea .fratelui său Toma, pe care în cele din urmă o şi obţine. A 
mai cerut apoi împăratului să dea ordin ca procurorul general al Ardea
lului (director fiscalis) să reprezinte şi ca�ele bisericilor şi preoţilor ro
mâni săraci. 

După frământări de un an de zile, în cursul cărora a fost nevoit să 
lupte şi cu lipsa de mijloace materiale suficiente, cum rezultă din scrisoa
rea sa din 8 Aprilie 1735 către iezuitul sibian Hundegger (520), vlădica a 
trebuit să se întoarcă acasă cu mânat goală, neisbutind să câştige soluţiuni 
favorabile pentru nici una din marile probleme care-l duseseră în capitala 
imperiului. Inainte · de plecare spre ţară trimite împăratului un nou mare 
memoriu., în care rezumă toate cererile făcute în petiţiile anterioare, iar 
la 12 Octombrie un ·ultim ţipăt .desnădăjduit, care aminteşte pe acela al 
lui Ioa-n Bob şi Gherasim Adamovici din 1792 adresat şi el către ,împăratul 
din Viena. S'a împlinit un an, spune vlădiq, de când mă găsesc aci 
expunând starea de plâns a episcopatului meu. şi a naţiunii mele. Am 

făcut-o . împins de glasul conştiinţei, de lacrimile credincioşilor mei şi 
întemeiat pe principiile drel'tăţii şi pe diplomele împăratului Leopold I, 
care ne-a declarat şi pe noi fii ai patriei. N'am cerut, decât ca ceeace le 
este îngăduit altora să ne fie îngăduit şi nouă. Mă doare c.ă n'.am putu·t 
obţine nimic. Ca �edincioşii mei să nu cadă îrt disperare, mă' întorc 
acasă ca eu neconsolatul să-i consolez pe ei cu slaba· mea prezenţă şi 'să 
amestic lacrimile mele cu lacrimile lor. 

O ad1esă cu aproape acelaş cuprins a fost trimisă tot atunci şi C::une
rei Aulice. 

VI.··LUPTELE EPISCOPULUI KLEIN ÎN DIETA 
DIN 1736 I• 

După o absenţă de un an întreg Klein se 'Întoarcţl pcasă, în modesta 
lui mansiuncula din F;lgăraş, ca să se pregăteasi;ă de marea bătălie ·care-\ 
aştepta în anul următor. Atmosfera era acum, în ţară, C\l ·lllult mai aprin
să. Guvernul ş.i fruntaşii celor trei naţiuni fuseseră informaţi de toate 
memoriile şi petiţiile lui adresate, fiind în Viena, împăratului, Camerei 

(520) NILLES, op. cit., p. 530 : " hic ratione pecuniarum sim in augustiis. 



260 PBR$PBGIWH 

Aulice şi Consiliului de răsboi, care nu cuprindeau numai cereri şi oro
puneri ci şi acuzaţii dintre cele mai grave împotriva autorităţilor, mari şi 
mici, din Transilvania. Intre timp sosise şi ordinul împărătesc din 24 
Octombrie 1735, căruia îi era anexate criticile aspre şi necruţătoare făcute 
de episcopul atitudinii comisiunii însărcinate cu examinarea plângerilor 
preoţimei române, comisiune prezidată de guvernatorul Ioan Haller însuş. 
Ordinul era prea categoric pentru a se putea încerca o amânare a execu
tării totale a lui. De aceea guvernatorul a făcut ce a putut face deocam
dată singur : la 19 Ianuarie 1736 porunceşte funcţionarilor publici din 
întreaga ţară ca episcopul Klein şi preoţimea unită să fie apăraţi împotriva 
oricărei nedreptăţi, abuzuri, volnicii şi injurii, să nu se introducă în ce
ace-i priveşte pe cei amintiţi nici o inovaţie, rămânând neschimbată situa
ţia dela mortea episcopului precedent, până când va dispune altfel Ma
jestatea Sa imperială. ln acelaş timp· însă guvernatoral ordona suprave
gherea strictă şi de aproape a activităţii episcopului şi a preoţilor săi şi 
dac:1 vor obseva că aceştia încearcă, public sau în particular, să introducă 
vreo inovaţie păgubitoare, ori să săvârşească vreun abuz, să comunice 
cazul imediat guvernului cu date concrete şi precise (genuine, credibiliter 
et authentice etiam de specifi.cis et individuis) ca guvernul să poată face 
la rândul său intervenţiile la locurile cuvenite. De altfel guvernatorul 
spune că a acris şi episcopului în acest sens. Funcţionarii vor griji, mai 
ales, ca preoţii să nu ia pentru cununii câte trei maria# iar preoţii care 
vor călca această dispoziţie să fie denunţaţi episcopU,ui şi dacă dânsul nu 
va lua măsuri, cazurile să fie comunicate guvernului (521). 

Klein nu era însă omul care să tolereze astfel de amestec în chestiu
nile interne ale bisericei sale. De aceea scrie la 10 Februarie guvernului 
că taxele pe care peoţii au dreptul să le încaseze dela credincioşi pentru 
diferite slujbe şi ceremonii pe care li le fac, au fost stabilite de Sinodul, 
ţinut cu prilejul instalării sale şi că, de altfel, şi Scaunul papal a aprobat 
ca preoţii să încaseze o taxă moderată pentru cununii. Guvernatorul, 
crezând că în această chestiune episcopul s'ar fi adresat direct Romei, l-a 
denunţat împăratului care, şi dânsul, scrie apoi episcopului să nu mai 
facă, în viitor, astfel de încercări fără aprobarea lui (A. BUNEA o. cit., 

p. 41). Klein, sigur, în urma plângerilor primite dela preoţi, s'a adresat 
de-adreptul şi funcţionarilor orăşeneşti şi judeţeni, încercând să apere 
punctul de vedere exprimat în scrisoarea din 10 Februarie către guverna
torul. Acest fapt l-a determinat pe guvernatorul Haller, autorul faimosului 
memoriu din 17 Martie 1735 trimis împăratului, să trimită la 5 Martie 

(521) HURMUZACHI-loRGA, Documente XV, 2 p. 1663 sau Arhiva Some1and 
Nr. 1 - 1924 - p. 35-36. 



261 

1736 un ordin funcţionarilor punându-le în vedere să nu ţină seamă de 
intervenţia vlădicului, căruia şi el i-a comunicat că nu va îngădui să se 
ia taxă amintită pentru cununii (522). Interpretarea pe care au dat-o unele 
autorităţi publice ordinului guvernului, apare din scrisoarea dela 14 Noem
brie 1736 a lui Klein către primarul Bistriţei. Conform unui foarte vechi 
obeceiu, spune vlădica toate satele româneşti şi chiar şi cele mixte, con
tribuiau, în semn de fiiască supunere a lor către Scaunul episcopesc, cu 
mici sume la acoperirea nevoilor episcopiei pe care episcopul le folosea 
pentru cauze pioase, pentru biserici, şcoli etc. Acest obiceiu lăudabil este 
respectat şi azi pretutindeni. Protopopul N ăsăudului însă se plânge că 
primarul oraşului Bistriţa nu îngădue satelor supuse jurisdicţiei lui să 
strângă şi să trimită această taxă (Ibidem p. 37-38). 

ln sfârşit la 11 Mai 1736, dieta ardeleană îşi începe lucrarile la Sibiu. 
Incă înainte de a fi fost prezentat ordinul din 24 Octombrie 1735 al îm
păratului, Klein a prezentat dâQs1,1l plângerile preoţimei române - " sylva 
gravaninum " spune cronicarul Petru Bod - făcând, la sfârşit, următoarele 
propuneri : 1) ln fiecare sat să fie admişi atâţia preoţi, scutiţi de orice 
sarcină publică şi provăzuţi cu mijloace de trai, câţi sunt necesari pentru 
săvârşirea exactă a slujbelor bisericeşti conform ritului grecesc. Hotărîrile 
dietei din 1699, care au fost abrogate de diplomele de mai târziu, să fie 
socotite inexistente. 2) Toţi preoţii de ritul grecesc din ţară să depindă 
exclusiv de episcopul unit al Făgăraşului, nu de episcopii de peste hotare. 
3) Persoanele bisericeşti să nu fie judecate de instanţele civile, fără ştirea 
episcopului, să nu fie arestate pentru simple bănueli, aruncate în temniţă 
şi pedepsit�, cauzându-le pagube lor şi familiilor lor, ci să se procedeze 
împotriva lor portivit normelor legale. 4) Preoţilor români să li se dea 
pământ bisericesc - porţiune canonică - iar până când li se va da, să fie 
socotit pământul lor propriu, ca pământ bisericesc şi deci să fie scutit de 
ta.xe şi prestaţii, apoi nici copii preoţilor nici copii mirenilor uniţi să nu 
fie împiedicaţi dela cercetar:ea şcolilor. 5) Pământurile, pe care bisericile 
le-au avut din timpuri vechi dar pe care domnii li le-au luat, să le fie 
restituite. Dacă aceştia au vreo pretenţie asupra lor să se adreseze justi
ţiei, 6) Credincioşii chiar dacă sunt iobagi, să .pu fie împiedicaţi să se 
prezinte în faţa instanţelor bisericeşti când sunt citaţi. 7) Preoţii să nu 
mai fie supuşi la plata taxelor şi a onorariilor interzise de diplomele împă
răteŞti, să nu fie scoşi din parohiile lor şi înlocuiţi cu preoţi schismatici 
şi să fie scutiţi de dijme, quarte, de cartiruiri şi cărăuşii. 8) Românii uniţi 
din Fundus regius să nu mai fie excluşi de la folosirea pădurilor, a ape
lor, a munţilor şi dela alte beneficii de care s'au bucurta din timpuri 

(522) Numărul citat al Arhivei Somtfmt p. 37. 
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vechi, să nu fie împiedicaţi dela deprinderea meseriilor şi să nu mai fie 
excluşi dela ocuparea serviciilor publice. 9) Să nu se introducă nici un fel 
de inovări în tratamentul preoţilor; aceia ·cărora li s'au fkut pagube via 
facti, fără calea legală, mai ales în districtul Făgăraşului, sit fie despăgu
biţi. 10) Românii să nu mai fie constrânşi a da dijme, quarte şi alte taxe 
preoţilor unor biserici străine şi să nu mai fie siliţi' sil lucreze în zilele 
lor de sărbătoare. 11) Nici un mirean să nu se mai amestece în chestiu
nile care se ţin de jurisdicţia episcopului. 12)' 1n nici o chestiune care ne 
priveşte pe noi să nu fim judecaţi fără ascultarea noastră. 

Toate aceste lucruri, încheie episcopul, se cuprind în diploma a doua 
leopoldină, a cărei respectare, în toate punctele, o cere din partea tutu
rora (523). 

Furtuna deslănţuită de crererile acestea ale episcopului, de atitudinea 
dârză a lui în mijlocul nepotolitelor isbucniri de ură, de dispreţ, de ironii• 
de ţipete şi râsete, a fost enormă. Scriitorul sas I. Hoch�mann, descriind, 
pe baza însemnărilor contemporane ale membrilor ei saşi; decursul acestei 
diete, numeşte remarcabilă infl•exibilitatea sfidătoare cu care Klein a su
portat şi batjocora şi insulta (524). 

Intre timp a fost citit in dietă ordinul din 24 Octombrie 1735 al 
împăratului, care, cum am văzut fixa un termen de două luni pentru exa
minarea şi întocmirea propuneri lor concrete privitoare la cererile romi
neşti, precum a fost citit şi memoriul episcopului, care a determinat trimi
terea acelui ordin, ceeace, evident, potenţase enervarea şi neliniştea mem
brilor ei, care afară de Klein, f keau toţi part dine cele' trei naţiuni, ma-' 
ghiară, secuiască şi săsească. Această enervare şi tgitaţie s'a- manifestat 
nu numai în ttitudinea lor faţă de orice gest �i cuvânt rostit iîn latineasca 
lui puţin clasică - căci refuzase statornic să vorbească ungureşte - de 
vlădica, în felul cwn au primit în şedinţa din 17 Mai a dietei diploma 
de nobilitare a fratelui său Toma, ci mai ales, în memoriul adresat gu
vernului în legătură cu plângerile şi cererile bisericii tt>mâneşti. 

În memoriul lor Status�urile spun că au primit cu supunere ordinul 
împărăteSc privitor la acuzaţiile, plângerile şi dor.inţele preoţimei româneşti 
şi au ascultat c;ererile prezentate de• episcopul român1 că s'au gândit, la 
început, să răspundă în scris la acele acuzaţii, plângeri şi ctteri, însă, 
constatând că cererile lor ilegale dacă ar fi împlinite - de ceeace să pă
zească Dumnezeu - ar răsturna ordinea de drept a ţării, ar primejdui 

. ·(523) P. Bon, O,,:cit.;1 Lit. 2, Cap. 3•7. Un rezumat românesc după copia lui 
Roeenfeld în A. BumA, op. cit� p. 41-42. 

(524) Die Unerfrorenheit mit welcher er Spott und Schimpf auf sich wirken 
liess. Studim zur Geschichtt SiebenbfJrgens aus dem 18 Jalirhundert in Archiv des 
Vereim Jar Siebenbilrgische Landcskunde XVI (1880) p. 108. 



privilegiile naţiunilor recunoscute şi ar da peste cap sistemul constituţional 
al Transilvaniei, au văzut că nu pot răspunde pentrucă: 1) Chestiunea 
aceasta, în jurul căreia se învârteşte toată guvernarea şi activitatea întregei 
provincii, trebue, în prealabil, discutată în adunările comitatelor, ale Scau
nelor şi comunităţilor şi examinată în amănunte iar observaţiile şi dorin
ţele lor prezentate dietei, care să le examineze şi ea, apoi hotărîrile ce va 
lua să fie comunicate guvernului pentru a fi înaintate Majestăţii Sale. 
2) Cererile preoţimei şi ale poporului românesc au fost ·prezentate sub 
forma unor plângeri concrete, pe care Status-urile nu le-au conoscut 
înainte şi deci nu sunt. în măsură să răspundă temeinic la fiecare în parte. 
3) Dieta lucrează. de 30 de zile şi se apropie şi timpul vacanţelor, deci nu 
are timpul suficient să rezolve o problemă atât de importantă de care 
depinde viitorul tuturora. De aceea status-urile cer timp şi mai cer ca 
până atunci să se păstreze situaţia actuală neschimbată, şi să nu i se dea 
preoţimei şi poporului român putinţa, prin împlinirea pretenţiilor ei ile
gale, de-a r2sturna ordinea de drept a provinciei (525). 

Cum vedem, reprezentanţii celor trei naţiuni intenţionau deslănţuirea 
unei mari agitaţii în toate părţile ţării, prin adunările comitatelor, Scau
nelor şi oraşelor împotriva naţiei româneşti şi a exponentului ei ep�scopul 
Klein, şi examinarea cereriler prezentate de dânsul, numai după ce !e vor 
fi pronunţat adunările amintite. Guvernul era însă legat de ordinul citat 
al împăratului, care ceruse categoric soluţii grabnice, de aceea a arătat 
dietei că asupra cererilor cuprinse în ordinul împăratului şi examinate deja 
de comisiunea instituită în acest scop, trebuia să se pronunţe şi ea, dieta, 
acum, fără nici o amânare. 

Comisiunea se ocupase, într'adevăr de partea aceea a cererilor episco
pului care au fost reproduse în cunoscutul ordin al lui Carol VI din 11 
Decembrie 1732, repetat în 1734 şi în 1735 propunând ca: 1) Unui nu� 
măr redus de preoţi li se poate da scutirea de taxele vamale, pe care 
trebuesc să le plătească la trecerea peste podurile râurilor şi în pieţele 
târgurilor. 2) Pot fi scutite de dijme pământurile bisericeşti. ..\.stfel de 

· pământuri însă, ţine să constate comisiunea, bisericile româneşti nu au. 
Privitor la dijmele după celelalte bunuri, comisia precizează că : 1) sunt 
preoţi care folosesc pământul proprietate a domnilor şi dela plata diferi
telor taxe, datorite proprietarului, nu pot fi scutiţi, căci scutirea ar con
stitui un prejudiciu adus acestuia; b) pe pământurile fi.scale, taxele se dău 
fiscului şi aci domnitorul poate dispune cum vrea; c) în alte părţi dreptul 
de încasare a dijmelor a fost dăruit unor persoane particulare pentru me
ritele lor. In astfel de locuri, de dijme pot dispune numai persoanele 

(525) HURMUZAKI-JoRGA, op. cit., p. 1653-1654. 
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amintite ; d) în unele pirţi, iariş, dijmele au fost date în arendă proprie
tarilor, care le încasează ei, plătind însă, în schimb, arenda cuvenită. 
Incasarea dijmelor constituie deci un drept al acestora şi nimeni nu se 
poate atinge, legal, de acest drept. ln alte locuri sunt date unor înalţi 
demnitari, cum sunt membrii guvernului; consilierii Tablei regeşti. Aceştia 
le încasează în urma slujbelor pe care le deţin şi deci nu li se pot lua. 
e) ln ceeace priveşte dijmele din Fundus regius, încasarea lor constituie 
un vechi privilegiu al naţiunii săseşti. 

Din expunerile acestea, spune comisia, apare că dijmele nu pot fi nici 
. cedate episcopului şi preoţilor români şi dânşii nu pot fi nici scutiţi de 
plata lor fără lezarea drepturilor altora. ln ceeace priveşte numărul preo
ţilor comisia îşi menţine propunerile anterioare atât de violent combătute 
de Klein. Asemenea şi ce priveşte încorporarea Românilor uniţi la Status
ul catolic şi declararea lor de fii ai patriei (526). Mai târziu comisia a 
făcut totuşi o concesiune şi anume ca în regiunile unde preoţii catolici 
primesc dela credincioşi anumite cantităţi de cereale, lemne şi bani pentru 
întreţinerea lor, acolo să li se dea de către credincioşii români şi preoţilor 
uniţi astfel de ajutoare. 

Episcopul Klein, care în tot acest timp petrecea în Sibiu (527) urmă
rind cu atenţiune lucrările şi ale comisiei şi ale dietei, a intervenit prompt. 
Astfel într'un scurt memoriu prezentat dietei în Iunie 1736 se pronunţă 
cu privire la propunerile comisiei. ln introducere vorbind de resentimen
tele provocate la unii de cererile sale declară că nu a intenţionat să su
pere pe nimeni fiindcă are tot respectul faţă de membrii dietei însă e 
dator să apere interesele naţiei al cărei păstor este. Acceptă ca în Secuime 
să li se dea de către credincioşii lui preoţilor ceeace dau credincioşii latini 
preoţilor lor (528). Propunerea nu soluţionează problema întreţinerii preo
ţilor români decât în părţile secuieşti. Cum rămân însă ceilalţi din alte 
regiuni ale ţării ? Soluţia lui Klein era : 1) ln comita te stăpânii Fa telor 
să dea atâta pământ de cât au nevoe preoţii pentru traiul lor cuviincics. 
Acest pământ să fie scutit de orice fel de sarcini ca dijme taxe etc. 
2) ln Fundus regius în satele amestecate adică în care locuesc şi Sasi şi 
Români, aceştia din urma sa dea partea lor de dijmă preoţilor români. 
ln satele cmat româneşti, întreaga dijmă să se dea preoţilor români. Afară 

(526) Textul la P. Boo, op. cil.., Lib. 2, Cap. 3-VIII. 
(527) În 31 Mai 1736 Stefan Şincai, care era din 1733 administratorul bene

ficiului episcopesc, îi dă din veniturile domeniului dela Gherla 640 floreni, pentru 
care episcopul îi eliberează o chitanţă. Originalul în arhiva Mitropoliei Blajului. 

(528) Taxele de care vorbia comisia le primeau preoţii caţolici numai în Se-
cuime. 

(529) Copia contemporană în volumul de acte amintit din arhiva Mitropoliei 
Blajului. 



de aceea, să nu li se mai ia preoţilor p�ântul, pe care l-au câştigat pe 
orice cale legală şi să nu fie datori a plăti nici un fel de taxe după pă! 
mântui lor (529). 

Dieta, căreia, cum am văzut, guvernul îi trimise aceste propuneri ale 
comisiei ca să le examineze şi să-şi spună punctul său de vedere, a refu
zat să o facă. Nu putem examina postulatele Episcopului şi ale preoţimei 
române, răspund reprezentanţii celor trei naţiuni, fiindcă aceştia cer dela 
noi ceeace n'a mai cerut nimeni dela antecesorii noştri şi nu va putea 
cere dela urmaşii noştri; cer lucruri contrarii privilegiilor date de vechii 
regi şi de vechii principi, contrare _sancţiunii pragmatice şi diplomelor actua
lului împărat ;. cer lucruri cari răstoarnă drepturile şi privilegiile celor trei 
naţiuni şi, care, în fine, prăbuşesc sistemul constituţional al ţării. Aceste 
postulate ne mai auzite, nu pot fi examinate în cursul actualei diet�, pen
trucă, adaogă autorii răspunsului, trebue să ne sfătuim cu oamenii noştri, 
înainte de-a ceda gratuit domnului episcop şi Valachilor săi, drepturile 
dobândite cu sânge de părinţii noştri. Şi fiindcă vlădica a adus în memo
riile sale prezentate Curţii împărăteşti, o mulţime de grave acuzaţiuni 
Status-urilor ţării, nu discutăm şi nu vom discuta cererile sale până nu-şi 
va dovedi acuzaţiile ori nu va da satisfacţia cuvenită celor jicniţi (530). 

În sensul acesta au scris Status-urile, la 26 Iunie 1736 şi, direct, 
împăratului, căruia şi guvernul îi trimise, la 12 Iunie, memoriul amintit 
mai sus, comunicând în acelaş timp Cancelariei Aulice transilvane, că 
nenumăratele cereri ale episcopului român au produs agitaţie atât de mare, 
încât dieta, cu toate ordinele împărăteşti, refuza să se ocupe de ele (531 ). 
Episcopul Klein n'a lăsat nici acest memoriu fără răspuns. Într'o scurtă 
notă adresată guvernului şi Status-urilor spunea : Din propunerile Status
urilor citite zilele trecute în şedinţă publică am înţeles că acestea trag la 
îndoială că cererile prezentate de mine ar avea vreun temei juridic şi cred 
că acţiunea mea ar fi îndreptată împotriva drepturilor câştigate de părinţii 
lor cu preţul sângelui. Doamne fereşte ! Eu nu doresc ceeace este al 
altuia, ci vreau numai dreptatea. Cererile mele sunt nu numai juste ci 
sunt întemeiate pe dreptul djvin, care trebue să ocupe primul loc între 
creştini şi pe dreptul canonic. După această scurtă introducere, episcopul 
arată cu citate din sf. Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, că dij
mele sunt ale preoţilor în schimbul serviciilor spirituale pe care le fac 
credincioşilor şi că preoţii, ca orice mull!'itor, au dreptul la întreţinerea 
potrivită (532). 

(530) HURMUZACHI-loRGA, op. cit., p. 1655-56: Scurt rezumat românesc în 
A. BUNEA, op. cit., p. 43-44 . 

. (531) A. BuNEA, op. cit., p. 44. 
(532) Copie contemporană în volumul citat din arhiva Mitropoliei Blajului. 



Lucrurile nu s'au oprit însă aci. Fiindcă vlădica invoca mereu, în 
0

toate memoriile sale, diplomele date bisericii unite, ai cărei preoţi, afirm.a 
el, sunt puşi pe picior de absolută egalitate cu preoţii catolici, cineva, 
probabil Status-ul catolic, a redactat o extrem de violentă " Retnbnstratio 
contrarietatis unionis graeci ritus presbyterorum cum ecc/esiae romano-catholicae 
presbyteris, care a fost trimisă Curţii impărăteşti. Remonstratio aceasta 
atacă pe Klein însuş care dela începutul păstoririi sale n'a hirotonit nici 
un preot gratuit ci pentru bani, ceeace nu fac episcopii catolici şi nu s'a 
auzit să fi făcut nici antecesorul său Patachi ; a hirotonit şi hirotoneşte 
preoţi fără garanţia mijloace]or lor de trai (titulus ordimttionis) cum pre
văd canoanele, numai ca să-şi umple propria pungă (ob amorem implen
dae propriae crumenae); a reprimit în biserică pentru bani o mulţime de 
preoţi cari pe timpul lui Patachi trecuseră în Tara Românească unde s'au 
lepădat de unire; tolerează în slujbă, contra prevederilor canonice, nu 
numai preoţi ci şi protopopi însuraţi a doua oară. După atacurile acestea 
contra episcopului, Remonstratio trece la preoţi, cari sunt acuzaţi că pentru 
a putea stoarce cât mai mult exagerează în spovedaniile celor bolnavi pe 
patul de moarte atât de mult greutatea păcatelor încât îi face pe bieţii 
oameni să dispereze. Dacă însă bolnavu] le dă să facă un sllrindar (4-0 
liturghii) promit că-i eliberează şi de pedepsele iadului. Astfel credincioşii 
îngroziţi nu se spovedesc viaţa întreagă şi mor nespovediţi fiindcă nu 
oricine poate plăti un sărindar, care costă cel puţin 20 floreni. AJţii pă
cătuesc fără nici o teamă fiind siguri, că plătind pe patul morţii sărin
darul, scapă de orice pedeapsll pe lumea cealaltll. Preoţii ţin împărtllşania 
acasă şi când o duc la bolnav o învălue în pungi de pânză şi s'au văzut 
cazuri că nu o duc ei ci o trimit ou paraclisîerii. Episcopul Patachi a 
interzis preoţilor să mai încaseze câte 3 mariaşi pentru o căsătorie, fiindcă 
aceia cari nu puteau plăti ori rămâneau necăsătoriţi ori trâiau necununaţi. 
Sub actualul episcop, obiceiul acesta "a înviat din mormântul său _putu-

. ros " ( ex foetida sua tumba resuscitavit). Remonstratio revine iarăş la Klein 
acuzându-l că nu ţine în jurul său catolici, ca antecesorii, ci numai ro
mâni. 1n rezumat spune bizarul memoriu, tot ce afirmă episcopul despre 
unirea naţiei sale, e fantezie. Românii sunt ce au fost şi înainte cu 100 
de ani căci folosesc aceleaşi cărţi atât la liturghie cât şi la administarea 
tainelor şi la instruirea credincioşilor şi au aceeaş ură împotriva catolicilor. 
Majestatea Sa s:l judece cum trebuesc trataţi aceşti oameni cari voesc să 
înşele pe Dumnezeu, Biserica, pe împăratul şi ţara şi dacă sunt ei vrednici 
de răsplat:l sau de dispreţ. Să binevoiască domnul episcop să îndrepte 
mai întâi toate aceste rele, să-şi îndemne preoţii să-i înveţe pe credincioşi 
cel puţin Tatăl Nostru, şi s:l le dea pildă bună necercetând cârciumile, 
ne îmbătându-se şi ne vorbind lucruri urîte. ln felul acesta se poate nă-
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dăjdui că vor deveni cu adevărat uniţi şi nu se va mai putea spune des
pre clerul român că pute ca peştele (ut piscis foetit) (533). 

Inainte de închiderea dietei, episcopul a făcut o ultimă încercare ca 
să ajungă la o înţelegere privitor la plângerile preoţimei. De aceea " ne 
dicamur amicabilis concordiae minime studiosi ", a făcut, chiar cu oarecare 
pagubă a clerului său, cum spune dânsul, guvernului şi comisiunei insti
tuite de împăratul, noi propuneri şi anume: 1) Parochiile româneşti să 
se împartă în trei clase : mari, mijlocii şi mici. Cele mari se numesc pa
roch�ile cari au 100 sau mai multe familii de credincioşi, mijlocii în care 
numărul credincioşilor este între 50-100 familii, iar mici acelea care au 
între 20-50 familii; 2) Parochiilor mari să li se dea pentru casă parohială, 
curte, grădină un teren lung de 100 stânjeni şi tot de atâţia stânjeni de 
lat, parochiilor mijlocii un teren de 50 stânjeni de lung şi 50 stânjeni de 
lat, iar celor mici un teren de 40 stânjeni de lung şi tot atât de lat ; 
3) Pentru întreţinerea preoţilor acolo unde nu li se pot da dijme, fiind 
acestea arendate ori cedate altora, să li se dea în satele mari câte 50 jugă
re teren cultivabil şi 25 jughe1e livadă pentru f:ln, în satele mţjlocii 25 . 
jughere teren cultivabil şi 12 Yz jugare livada pentru fân, iar în satele 
mici 20 jugăre pământ cultivabil şi 6 jugăre livadă pentru fân; +) În 
satele unde nu există nici dijme şi, din cauza puţinătăţii lui, nu li se poate 
da preoţilor, nici pământ, fiecare familie va da anual un cubul (aproxi
mativ 65 kgr) grâu, 2 ferdele ( Yz cubul) ovăz şi tot atâta porumb, aseme
nea o cantitate r,otrivită de zarzavat. Aceia cari nu cultivă plUTlântul vor 
pl:lti un floren; 5) ln satele unde credincioşii s'au obligat să lucreze ei 
pământul preoţilor, fiecare familie îi dă preotului un car de lemne pentru 
foc iar aceştia var putea ţine în păşunatul comun al satului numai doi cai 
ţ-i două vaci pentru lapte. Altfel va ţine atâtea vite de câte are ne\'oe. 

După propunerile acestea care privesc viaţa materială a preaţimii, 
Klein a făcut şi următoarele propuneri referitoare la viaţa.morală a ei.: 
1) Preoţii să nu mai fie chemaţi în faţa. instanţelor civile, osândiţi şi în
chişi ci să se respecte dispoziţiunile diplomei împăratului din anul 1701. 
2) Domnii de pământ să nu mai alunge pe preoţi din parohiile lor înlo
cuindu-i cu preoţi neuniţi, cari, odată aduşi, să nu aibă nici o jurisdicţie. 
3) Preoţii să nu mai fie siliţi de proprietari să le.,presteze munci iobă
geşti. 4) Aceştia să nu se amestece în chestiunile bisericeşti, şi să· nu îm„ 
piedice credincioşii să-şi repare bisericile deteriorate şi să nu împiedice 
săvârşirea slujbelor bisericeşti. .5) Credincioşii să nu fie împiedicaţi a 
merge Ja biserică în zilele de sărbătoare şi nici să fie siliţi a lucra în 
aceste zile. 

(533) HURMUZACHl-loRGA, op. cit,, p. 1657-58. 
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Episcopul îşi exprimă nMejdea că acceptându-se aceste propuneri, vor 
dispare eternele conflicte dintre preoţi şi proprietarii satelor ; acestora li 
se va putea da lista exactă a preoţilor recunoscu.ţi şi astfel nu se vor putea 
introduce alţii în sate cari să ceară apoi diverse privilegii, preoţii vor putea 
fi controlaţi şi supraveghiaţi şi în caz de nevoe, dacă nu-şi fac datoria, 
înlocuiţi, fiindcă urmaşii îşi vor avea existenţa asigurat:l etc. etc. (534). 
Propunerile n'au fost nici măcar discutate. 

Văzând că toate încercările-i sunt zadarnice, episcopul s'a adresat din 
nou împ:lratului, arătându-i că dieta nici acum n'a dat ascultare porunci� 
lor lui şi că nu mai poate n:ldăjdui dela ei nimic. 

Carol VI porunci la 4 Octombrie 1736, acum a patra oară, guvernului 
să se îngrijească, fără putinţa unei noi amân:lri, ca dieta viitoare să dis
cute toate plângerile episcopului şi ale preoţimei române unite, şi s:l 
găsească soluţiunile potrivite iar până atunci să nu li se mai dea prilej 
să se plângă (535). 

Privitor la abuzurile săvârşite împotriva preoţilor şi mai ales împotriva 
copiilor lor, cari erau trataţi ca iobagi de rând, deşi ordinul din 3C Martie 
1708 al lui Iosif I spunea categoric ne fi/ii eorum (ai preoţilor) utpote 
/iberis parentibus ... geniti, ad servitutem statumque eius modi adigantur et si 
qui hactenus adacti sunt libertate integre restituantur quoad personas, episcopul 
s'a plâns şi nunţiului apostolic din Viena. Acesta a şi făcut intervenţiile 
necesare iar prin omul său, Sebastiani, i-a scris lui Klein, la 22 Septem
brie 1736 cll pentru a putea interveni mai cu succes, s4 dea ordin agen
tului său din-capitală, provăzut cu procură dela întreg clerul, să întoc
mească, după ce se va fi consultat şi cu Sebastiani, şi să prezinte Curţii 
un nou memoriu. Memoriul va trebui să cuprindă două puncte princi
pale şi anume : 1) să ceară confirmarea diplomei a doua leopoldine şi 
executarea tuturor dispoziţiunilor ei şi 2) să ceară să se introducă şi în 
Transilvania legea 69 votată de dieta ungară ţinută la Pozsony (Bratislava) 
în 1723 privitor la fiii preoţilor, care prevede că fiii preoţilor de ritul gre
cesc " in statum et conditionem calonicalem non reducantur ", ei după o 
pregătire prealabilă putând fi primiţi în rândurile preoţimei. Acelora însă 
dintre ei, cari se stabilesc pe proprietatea cuiva, după pământul pe care-l 
lucrează aci, li se pot cere taxe conform înţelegerii încheiate cu proprie-
tarul (536). . 

Partea aceasta a doua, spune Sebastiani, trebuie să fie bine documen
tată, arătându-se că altfel oamenii vor evita să se facă preoţi, ceeace va 

(534) Copie contemporani în volumul citat din arhiva Mitropoliei Blajului. 
(535) A. BUNEA, op. cit., p. 45. 
(536) Acesta este cunoscutul decret II din 1723 al lui Carol VI, art. 69, al 

clrui titlu e : tk prtsbytnonnn grtuci ritw fi]iis. 
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duce fatal la distrugerea unirii (Originalul scrisorii lui · Sebastiani în archiva 
mitropoliei Blajului). 

VII. CÂŞTIGAREA DOMENIULUI BLAJULUI. MUTAREA 
EPISCOPULUI îN NOUA REŞEDINŢĂ 

Anul 1736, cu marile lui lupte şi frământări şi cu înverşunatele duş
mfoii pe care le-a învolburat împotriva episcopului Klein, i-a adus aces
tuia şi marea bucurie a dobândirii unui nou beneficiu vlădicesc: la 31 
August semna în numele bisericii româneşti alături de Petru Dobra, care 
sem_na în numele fiscului, contractul de schimb al Sâmbetei de Jos şi al 
domeniului Gherla cu acela mai mare, mai bogat şi aşezat mai în centrul 
ţării, al Blajului. Tratativele -cu Curtea împărătească fuseseră duse la bun 
sfârşit încă în 1734 (537), pentru încheierea definitivă a contractului însă 
era necesară, fiind vorba de bunuri bisericeşti, şi aprobarea Scaunului 
Papal. Această aprobare fusese obţinută cu sprijinul nunţiului vienez. Incă 
în 27 Martie (1736), tezaurariatul ardelean îi trimisese lui Klein un proiect 
priYitor la folosinţa veniturilor anuale de 6000 floreni ale domeniului blă
jan (Projectum eventuale super 6000 florenis Rhenensibus reditibus vide
licet annuis fiscalis dominii . Balasfalvensis in futuras ecclesiasticas et res
pective spirituales usus commissionaliter partitis). Pentru întreţinerea epi
scopului erau destinaţi 3000 floreni, pentru un vicar general 200 floreni, 
pentru întreţinerea a 12 călugări câte 150 floreni, în total lSOO floreni, 
pentru doi profesori cari în caz de nevoie pot preda şi ritul 300 floreni 
şi pentru întreţinerea gratuită a 20 elevi, 700 floreni (originalul Ibidem). 

Domeniul Blajului cuprindea satele Blaj, Mănăra<le, Spătac, Cergăul 
Mare, Tiur, . Veza şi Ciufud situate în comitatul Alba în întregime şi 
parte din satele Sâncel, Petrisat (Petrifalău), Iclod, Cenade, Spini şi Sona 
situate în comitatul Târnavei.· Contractul stabileşte şi el, în amănunte, 
destinaţia veniturilor de 6000 floreni, abătându-se dela proiectul din 2Î 
Martie al tezaurariatului. Suma de 3000 floreni rămâne la dispoziţia 
episcopului, din restul de 3000 floreni se vor întreţine 11 călugări - nu 
12 cum prevedea proiectul - dintre cari unul va îndeplini slujba de vicar 
fiind plătit cu 150 floreni pe an, iar doi" slujba de profesori fiind plătit 
fiecare cu câte 125 floreni pe an, iar pentru ceilalţi opt călugări e desti-

(537) lntr'o scrisoare trimisi de către Klein, după sosirea sa la Roma, în 
1746, nunţiului vienez, cardinalului Paulucci, spune că preoţimea şi poporul român 
au cheltuit peste 60.000 florini ca să câştige pe seama episcopiei domeniul Blaju
lui, încât pot afuma cu drept cuvânt, ci domeniul a fost cumpărat. Colecţia păr. 
Armeanu. 
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nată suma de 800 · floreni, adică câte 100 floreni de persoană. Pentru 
elevii, cari urmează a fi întreţinuţi gratuit e destinată suma de 700 floreni 
adică 35 floreni pentru un elev, în schimb vor fi trimişi la Roma trei 
studenţi, c:llugări sau cari doresc să devină călugări. Pentru întreţinerea 
lor acolo sunt prevăzuţi 972 floreni. Trimiterea studenţilor la Roma se 
va face cu autorizaţia prealabilă a împăratului. 

Contractul stabileşte apoi datoriile călugărilor : să dea pildă bună 
tineretului, să-l instruiască în " bonis moribus et literatura " şi să-l înveţe 
limbile folosite în ţară, ca să poată ţine contact cu cetăţenii de alt neam. 
Datoria principală este însă ,educarea persoanelor capabile a răspândi uni
rea. De aceea, precizează contractul, episcopul va primi în mânăstire nu
mai " viros imprimis unione professos, vitae irreprehensibiles, eruditione 
claros, moribus singularibusque praeditos linguarum plurium gnaros, clero 
et populo valachico exemplo bono praeituros ". Episcopul va trebui deci 
să fie cu mare băgare de seamă să nu se primească în mânăstire călugări 
vagabonzi, veniţi din Tara Românească şi Moldova cu scopul de a împie
dica răspândirea unirii. 

Fiindcă locaşul pentru călugări se va zidi numai de aci înainte, din 
cei 3000 floreni destinaţi pentru ei, se vor da 972 pentru studenţii ce se 
vor trimite la Roma iar restul de 2028 floreni se vor folosi pentru repa
rarea castelului, care va sluji de reşedinţă episcopească. Terminându-se 
reparaţia castelului şi deci reducându-se cheltuelile pot fi primiţi mai întâi 
trei dllugări, cari vor avea apoi datoria să îndrumeze pe cei viitori în 
regulele S. Vasile cel Mare. Autorizaţia de primire a lor va da-o împăra
tul, pe baza dreptului său de patronat (538). Aci e locul să anuntim că 
în lipsa unei mânăstiri unite, temeinic organizată, Klein se gândia în 1734 
să-şi trimită candidaţii la vieaţa monahală, pentru formare, în mânăstirea 
Muncaci-ului unde-şi făcuse şi dânsul noviciatul. Cum rezultă din scri
soarea dela 14 Decembrie 1734 a lui Sebastiani atât episcopul de acolo 
cât şi Curtea împărătească au pri�it cu multă bucurie acest. plan care a 
fost pus în aplicare abia peste câţiva ani (539). 

ln mai 17�7 Klein se mută în noua sa reşedinţă, Blajul, care --era 
centrul întinsului domeniu dobândit pentru întreţinerea episcopilor şi 
pentru nevoile culturale ale bisericii. Blajul se compunea atunci din ve
chiul castel zidit în jumătatea întâia a veacului al 16-lea de proprietarul 
de pe vremuri Gheorghe Bagdi - castel cu mult mai mic decât cel de 
azi - din câteva familii româneşti (în 1733 erau 23) şi mai puţine familii 

(538) Originalul contractului provăzut cu semnătura lui Klein şi a lui Petru 
Dobra în arhiva Mitropoliei Blajului. ln traducere românească la SINCAI, Cronica 

1. 1736. 

(539) Originalul. Ibidem. 
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de iobagi, unguri, aşezate în partea dinspre Apus a castelului. în faţa 
eurţii lui se întindea până departe pe malul Târnavei Mari, marea " Li
vadă a calului" (loret în ungureşte) din care partea răsăriteană, unde a 
avut în 1848 loc adunarea naţională, se numeşte azi Câmpia Libertăţii. 
Vlădica locuia în micul castel cu ziduri groase de cetate, însoţit, sigur, de 
inevitabilul teolog iezuit, Gheorghe Regai şi de călugărul grec Leontie. 
Mosconas, pe care i-l recomandase foarte stăruitor în 1734 nu�ţiul din 
Viena prin omul lui de încredere Sebastiani (540). La 26 Mai încheie 
" tocmeala " cu Stefan Zugravul, " dela Ocnele i\-lari, din Ţara Româ
nească cea de dincoace de Olt " ca să zugrăvească " toată tâmpla sau 
catapeteasma ·� bisericuţei din curtea castelului împreună cu două sfetnice 
mari şi două mai mici " cu mare cuviinţă şi frumuseţe, precum în Tara 
Româneasdi la Cozia sau la Hurez se află" (541). 

VIII. EPISCOPUL KLEIN ÎN DIETA DIN 1737-1738. 
SINODUL DIN 1737 

Klein nu s'a putut bucura mult de linişţea istoricului castel, în cu
prinsul căruia îşi serbase nunta firavul Mihail Apafi II şi se semnase în 
27 Octombrie 1687 condiţiile de capitulare a Principatului Ardelean după 
marile biruinţe ale armatelor împărăteşti, pentrucă la 2 Sept. s'a deşchis 
dieta ţării, care, conform ordinului împărătesc din 4 Oct. 1i36 repetat 
la 1 Iunie al anului curent trebuia să . discute din nou importantele pro
bleme ale naţiei şi preoţimei româneşti. Episcopul care prin mcrr,oriile, 
petiţiile şi neastâmpărul s:lu răsboinic, deslănţuise furtuna, nu putea lipsi, 
mai ales că abia cu trei săptămâni înainte, la 8 August, trimisese Impă
ratului un nou memoriu acuzând dieta că a refuzat în cursul $edinţelor 
din anul precedent să soluţioneze cererile amintite. Dieta, ale cărei lucrări 
au durat, cu câteva întreruperi, până târziu în primăvara anului 1738, a 

(540) Scrisoarea din 18 Martie a lui Sebastiani către Klein în arhiva Episco
piei Blajului : " Exllmus Dnus nuncius ... mihi commisit ut Illmae ac Rmae do
minationi Vrae Patrem Leontium l\tlosconas toto studio commendarem. Pro obser
vantiae meae ratione eidem Patri commendatitias tradidi, quas quia ipscmct lllmae 
ac Rmae Dominationi Vrae presentaturus est, oppor.tunam etiam habebit occasio
nem se ipsum sistandi suaeque in gerendis negotiis dexteritatis specimina prae
bendi ... Câteva date despre sine, dă Mosconas însuşi în scrisoarea din 20 Sept. 
1750, trimisă Tezaurariatului ardelean: Non solum principissae Knntakusenac in 
praelibata possessione Vojda Retsensi et Constantini Kantakuzini, patris ptincipis 
quondam Valachiae Stephani, mariti dictae principissae in Valachia capellanum 

·cgerim ... dum Bukarestini essem ". Originalul ibidem. 
(541) Originalul ibidem. Fiind această tocmeală un document de istorie cuf

turală, îl reproducem aci în întregime. Anul 1737 Mai 26 zile făcutu s'au toc-
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fost o continuă harţă aprigă cu reprezenţii celor trei naţiuni. Dela început 
chiar admosfera era deosebit de încărcată, ceeace se văzuse şi în şedinţa 
din 27 Sept., când a fost prezentată din nou, diploma nobilitară a lui 
Toma, fratele episcopului, pentru a fi publicată şi înregistrată. ln cele 
din urmă diploma a fost publicată însă nwnai cu condiţia ca noul nobil 
atâta timp cât va trăi în Fundus Regius, căruia îi aparţinea Sad-ul, se va 
supune statutelor lui şi va suporta toate sarcinile ce-i vor fi impuse (542). 
După această mică satisfacţie (Vlădica nutrea sentimente de deosebită 
duioşie faţă de fratele său unic. Dupăce Carol VI dăduse diploma de 
ridicare a lui în rândurile nobilimei, Klein îi mulţwneşte scriindu-i că 
" per benegnissimam asswnptionem fratris mei, quem unicum in mundo 
contemplor, in numerum nobiliwn transylvanorwn meas aliquantulwn la
crymas abstergere dignata est ". Copie în volwnul citat din arhiva Mitro
poliei Blajului), a doua zi a isbucnit marea furtună. Scandalul, căci a fost 
un enorm scandal, a fost provocat de cetirea unui nou memoriu pe care 
episcopul îl semnase L. B. Klein suo ac totius nationis per Transylvaniam 
Valachicae nomine ". La auzul cuvintelor natio 'Valachica membrii dietei au 
sărit arşi ţipând că nu cunosc o naţiune valahlJ. şi cerînd că cuvântul natio 

să fie înlocuit cu acela de plebs, căci nu vor îngădui citirea memoriului. 
Vlădica a refuzat să admită înlocuirea şi memoriul n'a putut fi citit. 
Scena s'a repetat în şedinţa dind 4 Oct., când Episcopul prezentase un 

meală între Măria Sa Domnul Ion Inochentie Klein liber baron dela Sad, din 
mila lui Dumnezeu şi Scaunului apostolicesc Vlădică a toată Ţara Ardealului şi 
sfetnicul Sfintei şi !nălţaţii lmpăraţii Râmului şi Stefan Zugravul dela Ocnele 
Mari din Ţara Românească cea de dincoace de Olt întru acest chip: 1) Cum 
numitul zugrav toată tâmpla sau catepeteasma bisericei împreună cu două sfetnice 
mari şi două mai mici cu mare cuviinţă precum în Ţara Românească la Cozia 
sau la Hurez se află să o zugrăvească spre a căreia mai cu socoteală isprăvire au 
făgăduit Măria Sa cum pe seama dumisale zugravului singur îi va da casă şi 
lemne de foc, un om de va fi plăcerea Măriei Sale care să şi înveţe şi 25 oca 
de seu, o piele şi jumătate dt' bivol sau două piei de bou şi patru oale mari. 
Iar după alte domnia sa zugravul să-şi poarte de grije. 2) Pe ziua lui 1 Iulie 
(de nu mai curând) domnul jupânul zugrav să se afle aci să se apuce numai decât 
la lucru. Aurul încă Măria Sa numitul Domnul îl va da însă grij� si fie ca să 
nu paţă Măria Sa pagubă. 3) Aceste toate precum s'au scris isprăv�du-se au 
făgăduit Măria Sa în rupt jupânului zugrav plata trei sute şi zece florinţi ungureşti. 
Insă aşa cum toate să se isprăvească spre plăcerea Măriei Sale. Iară de nu J'ar 
isprăvi sau dumnealui de vorbă nu s'ar ţinea sau la hotărâtă zi nu ar veni, nu 
numai banii, care din simbria acum înainte i-au luat, şase galbeni, îndoit a întoar
ce, ci şi toată paguba şi rămânerea îndărăpt să fie dator a o plăti şi nevrând 
aceasta a face, Măria Sa numai prin tăria acestei cărţi şi oamenii Măriei Sale 
să-şi poatf ă ace îndestulare şi răsplătire măcar unde s'ar afla jupânul zugravul spre 
a căreia tocmeală întărite şi mai mare credinţă şi între toate pµnctumurile ţinere, 
amândouă părţile cu iscălitura şi peceţile această tocmeală o au întărit. Blaj. anul 
şi ziua scrise mai sus. Vlădica Inochentie, Stefan Zugrav ". 

(542) HOCHSMANN, loc. cit., p. 109. 
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alt memoriu, în care folosea cuvintele gens valahica, pe care, pentru a i se 
putea continua cetirea, a promis, data aceasta că le va înlocui. 

Din cauza morţii generalului comandant contele Wallis, ·care îndeplinea 
şi funcţiunea de plenipotenţiar al Impăratului, Dieta şi-a amânat, în 5 
Oct., lucrările reluându-le abia în 7 Noembrie plenipotenţiar al impore
tului fiind acum principele Labkovitz, succesorul contelui răposat. Noul 
comandant ceruse votarea unor ajutoare pentru nevoile armatei care se 
încurcase într'un nou război cu Turcii. Klein, invocând scutinţele cu
prinse în diplomele împărăteşti, a declarat că preoţii săi nu vor da canti
tatea de cereale, pe care voia dieta să le-o impună, numai dacă vor da şi 
nobilii. Si dabunt nobiles et clerus meus dabit, qwa sumus nobiles ..• nos hoc 
anno nihil dedimus, nec nonuquam dabimus. Scandal, noi ţipete, injurii şi 
insulte la adresa preoţimii româneşti. Evident, Status-urile biruiră şi 
acum: preoţilor români li s'a impus să dea 5.000 cubuli (aproximativ 
320.000 Kgr.) de grâu, nobilii şi preoţii celorlalte biserici fiind scutiţi (543). 

Dieta fiind silită să se supună poruncii împărăteşti, a constituit sub 
preşedinţia baronului Ioan Toroczkai comisia care să examineze plângerile 
cuprinse în atâtea memorii ale episcopului Klein. în şedinţa din 3 Dec. 
preşedintele i-a pus vlădicului, care era asistat de vicarul său general Ni
colae Pop din Biia şi de protopopul din mănăşturul Clujului, întrebarea : 
sunt români într'adevăr uniţii, ori nu ? Răspunsul a venit prompt şi cu o 
brutală sinceritate şi foarte puţin diplomatic= Sunt dacă li se dă srntin{ele 
fi pri'l'ilegiile făglldttite în diplomele împărtJteşti. Atunci, a continuat între
barea pr�edintele : Românii sunt numai condiţionat uniţi ? Răspunsul a 
urmat iarăşi tot atât de prompt, de brutal şi imprudent : Da, clerul s' a 
unit cu condiţiunea de a obţine beneficiile # foloasele de care se b11curll cato
licii, altfel clerul r�mân stă pe gânduri (5#). 

(543) A. BUNE ... , op. cit., p. 45-47 şi HoCHSMA!\'N, loc. cit., p. 110. 
(544) Procesul verbal (protocolul) şedinţei redă astfel declaraţia episcopului: 

Se clerttmque s1mm omnino sub conditione obtinendomm i/lomm beneficiorum et emo
lumentoTllm qr,ibus romano-catholici Sflcerdotes frm11tt,1r 1mitos esse, secr,s e1mde111 c/e
rum. Valachicum in dubio haerere. ToTH ZoLT,bJ, op. cit., p. 90 nota 1. Acelaş 
text îl are şi colecţia Walkzchische Union cum rezultă din A. BuNEA, op. cit., p. 48. 
Scena din comisie o cunoa�tea -�i P. Bod, care exagerează însă răspunsul al doilea 
al episcopului. lată cum povesteşte dânsul întâmplarea : " Non intermisit subsc
quentibus etiam annis unitorum episcopus sua postulata urgere. · Ordinata in 
diaeta anni 1737 commissio sub directione loannis Toroczkai în eorum negotio, 
ubi cum 3-ia decembris in sessione quaestio incidissct : An Valachi essent uniti ? 
Vere; respamdit episcopus Klein, si ea quae enixe petunt, praestabuntur. Cui, 
cum .objiceretur : Ita, conditionate sunt uniti. Omnino resp9ndit, nam şt:;non prae
stentur eorum postulata, parati sunt etiam turci cam amplecti religionem ". Petru 
Bod adaugă că cei doi însoţitori auzind aceste răspunsuri, pe care .dânsul le-a dat 
"f en;idi11s ·-quam cautius " l-au făcut atent asupra gravităţii. loi;; şi astfel la -noua 
întrebare ce i s'a pus n'a mai insistat (Socii admonuerunt, qu,i tandem quaestio
nem propositam adfirmare desiit, op, cit., Lib. 2, Cap. 3, p. 12). 
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Guvernul, a cărui atitudine şi ale cărui păreri faţă de plângerile şi 
cererile lui Klein le cunoaştem din Memoriul trimis la 17 'Martie 1735 
împăratului, n'a stat nici el cu mâinile în sân. La 19 Ianuarie 1736 
dăduse, cum am văzut, ordin funcţionarilor publici, să urmărească cu 
atenţiune activitatea şi " excesele " preoţilor români şi să-i comunice, cu 
date precise, toate abuzurile pe care le vor constata. De altă parte, mem
brii dietei declaraseră în sesiunea precedentă, că pentru a putea examina 
postulatele clerului român şi a se putea pronunţa asupra lor, au nevoe 
să ia, în prelabil, contact cu adunările generale ale comitatelor, Scaunelor 
şi oraşelor. Astfel, strânsese şi Guvernul şi membrii dietei un bogat ma
terial informativ, care a fost pus la dispoziţia comisiei pentruca acesta să 
poată combate mai eficace şi cu mai mare răsunet cererile atât de impe
tuoase cu care vlădica asalta de aproape şapte ani Curtea împărătească, 
Cancelaria Aulică transilvană, guvernul şi dieta însăşi. 

Pe baza acestui material, comisia a prezentat în şedinţa din 6 De
cembrie a dietei în loc de propuneri concrete pentru soluţionarea plânge
rilor româneşti, un rechizitor de-o sângeroasă violenţă necruţătoare, gâl
gâitor de ură şi duşmănie. Ascultarea lecturii acestui memoriu a fost, 
sigur, cel mai penibil moment din viaţa plină de atâtea momente dra
matice a episcopului Klein. Unirea nu există, spune memoriul. Preoţii 
fac slujbele mai mult acasă decât în biseticile, pe care, în cele mai multe 
locuri, le-au transformat în ascunzişuri de boi furaţi (plurima eorum tem
pla ipsimet popae convertunt În speluncas furtim ablatorum bovprum). 
Mulţi dintre popii români sunt hoţi :;;i tâlhari (fures et latrones), contra
bandişti de sare, argint şi aur, falşificatori de bani şi adulteri. Pentru 
fiecare specie de fărădelege şi crimă se citează cazuri concrete, autorii 
memoriului ţinând însă să adaoge că, exemple mai multe de tot soiul de 
vicii săvârşite de clerul român se găsesc depuse în arhiva guvernului 
ţării. 

Ca să arate că dijmele se cuvin preoţilor pentru slujbele ce le fac 
credinsioşilor, episcopul a citat texte din Legea Veche. Comisia răspunde 
că acolo e vorba de patriarhul Avram, că de atunci au trecut 3072 de 
ani şi că acum trăim î.n Legea nouă. ln sprijinul aceleaşi afirmaţiuni, 
mai citase decretele S. Stefan, întâiul rege al Ungariei. Comisia răspunde 
că decretele acestui rege nu se pot referi la Români, fiindcă atunci nu 
existau Valachi în Transilvania. Românii nu pot invoca nici legile ardelene 
fiindcă ei n'au fost şi nu sunt naţiune nici chiar din punctul de vedere 
economic. Popii români se plâng că nu au cu ce· să trăiască, dar cu 
toate acestea numărul lor sporeşte zi de zi şi astfel slujbele pe care le 
fac nu-i pot nutri pe toţi. De altfel sunt nedemni de preoţie. Numai 
foarte puţini şi-au dovedit vrednicia printr'un examen făcut în faţa vlădi-
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eului şi a teologului. Cei mai mulţi cred că dacă au fost înzestraţi de 
natură cu o barbă mare, pot şi trebue sâ fie popi. Desfac căsătoriile 
pentru bani şi încheie altele tot pentru bani. S'au găsit şi preoţi de aceia 
cari s'au căsătorit cu văduva propriului frate de sânge (545). 

Dieta cu toată deosebita plăcere pe care i-a făcut-o raportul comisiei, 
nu se putea mulţumi numai cu el, căci ordinele împărăteşti erau prea 
categorice. De aceea comisia a fost invitată să facă propuneri concrete, 
menite a pune capăt necontenitelor plângeri ale preoţimei române. Astfel 
ea se întruni din nou în 7 Decembrie şi fixează în amănunte taxele, pe 
care preoţii le pot încasa dela credincioşii lor. Propunerile au fost accep
tate şi de dietă în şedinţa dela 18 Dec�mbrie. Din cauza sărbătorilor 
Crăciunului lucrările dietei au fost apoi amânate până la 1 Februarie 
1738 (546). 

Folosind această vacanţă, Klein a convocat pe ziua de 28 Ianuarie, 
soborul mare la Blajul noii sale reşedinţe. Pe când se afla la dietă în 
Sibiu primise adresa din 7 Noembrie 1737 a Tesaurariatului, care după 
ce-i reamintea marea danie împărătească (schimbul Sâmbetei de jos şi a 
Gherlei cu Blajul) şi-l anunţa că pentru terminarea reşedinţei împăratul 
a dispus să se dea 36000 floreni din cassa Statului, că s'a intervenit la 
�ancelaria Aulică pentru întocmirea diplomei donaţionale obicinuite în 
astfel de cazuri, îi spune că potrivit dorinţei Camerei Aulice ar fi bine ca 
episcopul şi preoţimea să ofere un ajutor bănesc gratuit pentru zidirea 
mânăstirii (547). Primind acelaş sfat şi dela nunţiul papal din Viena şi. 
dela "alţi zeloşi patroni", a crezut necesară convocarea săborului pe ziua 
arr.intită. 

Din discuţiile şi hotărîrile sinodului ni s'a păstrat numai partea care 

(545) ToTH ZoLTA."J, op. cit., p. 90 nota 2; HocHSMANN, loc. cit., p. t t 1-12 
mai ales nota 1 şi A. BuNEA, op. cit., p. 49. Reproducem din Toth un fragment 
din memoriul citat al comisiei. Plurium eorum templa ipsimet popae com·ertunt 
in speluncas furtim ablatorum bovorum (sic !) ut expertum est in Tibor in cottu 
Albensi inferiori, unde eius loci popa qua fur 'non pridem retro acto nnno in Se
gesvnr suspensus fuit, non secus in Sospatak in cottu Thordensi, ubi plane in 
sanctuario repertus fuit bos furtim ablatus, quem non abditus, sed plane popa 
pro tWlc ipsius loci eo deduxit •.. sed non solum fures ac latrones ex iisdem popis 
enumerari possent, imo et praevaricatores tam circa sales, ut et argentum vivum 
ac aurum ita aeque falsarum monetarum cusores et earum distractores ... rcperiun
tur idem et adulteri, qualis fuit popa possessionis Gerend in dieto comitatu Thor
da, huic comparantur popae Todisiensis et Berkesziensis ... Quid pluribus cxemplis 
omnium vitiorum genera acta reperiri possunt in clero valachico ut investigationes 
de his loquuntur in Archivum Excelsi Regii Gubernii depositae. 

(546) A. BUNEA, op. cit., p. 51-52. 
(547) Ut Illustritas Vestra venerabilisque clerus subsidio aliquo pecW1iali e 

gratuito ad perficiendum et ad maturandum praelibatum acdificium concurrere non 
renuant. Orig. în arhiva Mitropoliei Blajului. 
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priveşte contribuţia preoţimei la zidirea mânăstirei. E sigur însă, că epi
scopul a folosit acest prilej pentru a informa pe reprezentanţii clerului său, 
cu care nu mai luase contact direct dela sinodul ţinut în Maiu 1733 la 
Gherla, despre activitatea sa la Curtea împărătească şi în dieta Ardea
lului, despre aprigile sale lupte cu reprezentanţii celor trei naţiuni privile
giate pentru a se asigura preoţilor un traiu mai omenesc şi folosinţa drep
turilor cuprinse în diplomele împărăteşti. Şi mai ales va fi inf�rmat şi 
cerut 11fatul protopopilor privitor la ultimele propuneri ale comisiunei la 
ale cărei lucrări luase parte şi vicarul Nicolaie din Biia, unul din semna
tarii hotărîrilor sinodului. 

Protopopii hotărărsc, ca preoţimea română unită să contribue la zidi
rea mânăstirei cu suma de 25.000 floreni, pe care o va plăti în curs de 
cinci ani. Condiţiile stabilite pentru darea acestei contribuţiuni arată at
mosfera în care s'au desfăşurat lucrările sinodului şi spiritul de care erau 
animaţi membrii lui. Ca să fim siguri, spun dânşii de stabilitatea mâ
năstirii şi a Scaunului episcopesc şi că nu vor fi nevoite să se mute me
reu, episcopul nu se va atinge de banii daţi de cler, până când nu se va 
arăta diploma împăratului, cu care se donează definitiv domeniul Blajului. 
În fiecare an să se cheltuiască, spune condiţia a doua, rata dată de fisc 
şi numai după aceea rata clerului. Condiţia a treia cere ca mânăstirea să 
nu fie folosită în detrimentul ritului bisericii româneşti şi în ea să se pri
mească numai călugări din ordinul Sf. Vasile. Dintre aceştia, trei sau 
patru să aibă atribuţiunile canonicilor din biserica latină şi să grijească 
de conservarea documentelor clerului şi ale naţiunii, ca să nu maţ fim 
înşelaţi ca până acum, când grija documentelor noastre era încredinţată 
unor străini. Despre păstrarea acestor documente clllugarii vor da seamă 
preoţimei. Fiindcă mânăstirea nu moare, căci constă din mai mulţi, 
să nu se ia nimic din bunurile ei nici după moartea episcopului (548). 
ln fine, mânăstirea să se împărtăşească de toate privilegiile de care se 
împărtăşesc mânăstirile de ritul latin. Dacă, încheie hotărîrea sinodului, 
ni se vor da asigurări de către Camera Aulică despre rţgpectarea acestor 
condiţiuni, asigurări garantate de-o diplomă împărătească, atunci preoţimea 
română unită va da în curs de cinci ani suma de 25.000 floreni, deşi este 
încărcată de mii de mizerii. Hotărîrea este semnată în numele clerului 
de cei doi vicari Stefan Pop din Juc şi Nicolae Pop din Biia (549). 

După sinod Klein a revenit din nou la Sibiu, ca să asiste la lucrările 
dietei, care au reînceput la 1 Februarie. Aci face o ultimă încercare 
pentru a ajunge la o înţelegere cu membrii ei privitor la îmbunătăţirea 

(548) Veniturile părţii din domeniu, care era destinată întreţineriii episcc,pului, 
le lua, după moartea lui, fiscul. 

(549) I. MOLDOVANU, Acte sinodali II, p. 93-94. 
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situaţiei clerului. De aceea în şedinţa din 27 Februarie a repetat propu
nerile făcute la sfârşitul dietei precedente. 1n caz de primire a lor, vl:l
dica îşi ia angajamentul ca fiecare preot la numirea în parohie va face 
mărturisirea de credinţă c4 nu va hirotoni iobagi fără învoirea scrisă a 
domnilor lcr�şi, în fine, că nu le va îngăduit preoţilor să ia dela credincioşi 
alte contribuţiuni afară de cele stabilite. Dieta a trimis propunerile episco
pului comisiei care, după ce îl întrebase pe acesta în şedinţa din 12 Mar
tie 1728, dacă e dipus să renunţe la vreuna din propunerile sale şi pri
mise r:lspuns negativ, a întocmit ea un proect nou .care a fost apoi accep
tat şi de dietă. Privitor la numărul preoţilor proectul comisiei revine la 
hotărîrea dietei din Mediaş din 1714, dispunând ca localitatea unde se 
găsesc cel puţin 30 familii unite pot zidi biserică, o casă parohială şi ţine 
un preot. Dacă biserica nu are teren pentru acest scop i se va da din 
terenul comunei. Satele cu· peste 100 familii unite, pot ţine 3 preoţi, cu 
condiţia însă ca aceştia să locuiască toţi în aceeaşi casă. Proiectul stabileşte 
apoi în amănunte veniturile preoţilor şi anume : preotul va primi dela o 
familie cu stare bună 3 ferdele (aproximativ 50 kgr.) cereale, dela una cu 
stare mijlocie jwnătate, iar dela una săracă 30 denari. Va primi apoi 
pentru botez 6 denari, pentru molitvă 3 denari, pentru înmormântare 1 

floren, pentru saracustă 1 floren, cine vrea să dea, şi pentru sărindar 6 
floreni, la Bobotează câte 3 denari, dela fiecare familie. Clăcile se desfiin
ţează. În schimbul acestor "mari avantagii " episcopul trebuia s:l renunţe' 
a mai reclama dijmă pe seama preoţilor săi şi să hirotonească numai 
candidaţii cari au pregătirea necesară. Pentru a putea pregăti preoţi buni 
va înfiinţa şcoli în Făgăraş, Haţeg şi Alba Iulia, care vor fi prevăzute cu 
profesori cu suficientă cultură teologică. ln chestiunile spirituale va cere 
totdeauna sfatul teologului. Preoţii se vor ocupa numai de preoţia lor, 
renunţând· la orice ocupaţiuni latei ale. Nici un candidat, nici chiar fiii de 
preoţi, nu va fi hitotonit înainte de a-şi fi plătit taxele către domnul său 
şi fără învoirea acestuia. Preoţii vor plăti taxe şi contribuţiuni după pă
mânturile lor şi, în fine, în chestiunile spirituale stau sub jurisdicţia epi
scopului, iar în cele lumeşti sunt supuşi autorităţilor civile legale (550). 

Klein a protestat împotriva acestor hotărîri în şedinţa penultimă din 
29 Martie, a dietei. Au protestat însă şi Status-urile contra. d:ldicului, 
care face imposibilă o înţelegere în această chestiune iar guvernul, în ra
portul său din 31 Martie, cu care a trimis împăratului lucrările comisiei, 
a aruncat şi el vina pe dânsul (551). 

(550) HocHSMA�"N, loc. cit., pp. 113-114, cfr. n. A. Bum:.,, op. cit., p. 51 şi 
Izsepi Edit., Az 1737-40 evi erdelyi orsrag gyiJlesek tiirtercete, Budapest, 19�3, p. i7 
squ. 

(551) A. BUNEA, op. cit., p. 54 şi ToTH ZoLTAN, op. cit., pp. 90-91. 
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În ziua în care dieta ardeleană încheia lucrările - 30 Martie 1738 -
silită de ciuma care bântuia fioros, la Viena se semna contractul cu arhi
tectul Curţii, Ioan Martinelli, pentru ziairea la Blaj a mânăstirii şi a bise
ricii catedrale (fără decorurile interioare, clopote, etc.) şi refacerea reşedin
ţei, suma tuturor cheltuielilor acestor lucrări fiind de 61.000 floreni (552). 

IX. LUPTA LUI KLEIN ÎMPOTRIVA PERMANENTIZĂRII 
INSTITUŢIEI TEOLOGULUI. SINODUL DIN 1738 

lntors acasă, pe vlădica Klein îl aştepta o nouă surpriză supărătoare. 
Teologul Regai, ale cărui relaţiuni cu episcopul nu par a fi fost cele mai 
prieteneşti, a fost revocat prin decret împărătesc la 20 Februarie 1738. 
În locul lui a fost numit iezuitul Nicolaie Ianossi. Episcopul ceruse, cum 
am văzut, ca împăratul să se îngrijească de locuinţa şi de întreţinerea 
teologului, arătând motivele, pentru care nu poate sta în casa şi la masa 
vlădicului. Decretul de numire a lui Ianossi rezolvă şi această problemă : 
episcopul îi va da locuinţă în reşedinţa episcopească, unde are dreptul să 
ţină şi doi cai şi un servitor, iar pentru întreţinere îi va plăti, din veni
turile vlădiceşti, 300 floreni pe an. Deci o leafă de două ori mai mare 
decât aceea pe care o avea călugărul vicar general al episcopiei. Klein a 
refuzat să împlinească porunca aceasta jignitoare a Curţii şi de aceea Ca
rol VI a introdus condiţia întreţinerii teologului în îns2ş diploma din 21 
August, cu care a fost dăruit domeniul Blajului episcopiei româneşti unite. 

Diploma, pe care o ceruse atât de stă1uitor sinodului din Ianuarie şi 
dela publicarea căreia făcuse atârnătoare contribuţia de 25.000 floreni a 
clerului la zidirea m ână,;tirii şi a catedralei, cuprinde cunoscutele puncte 

· ale contractului de schimb semnat la 31 August 1736. Nouă este numai 
obligaţia pentru episcopii uniţi de a ţine lângă sine un teolog, de a-i da 
locuinţă în reşedinţa episcopească, salar anual 300 floreni, lemne şi legu
me, fân şi ovăz şi loc pentru doi cai, asemenea adăpost pentru servitorul 
teologului (553). 

Văzând că instituţia teologului ameninţă a deveni o primejdie per
petuă pentru biserica unită şi episcopii ei, fiind introdusă în înseşi literele 
fundaţionale ale beneficiului vlădicesc, Klein a început îndată, cu tot 
neastâmpărnl temperamentului său impetuos şi 1 ăsboinic, o luptă stator
nică, aprigă şi pasionată împotriva ei. Deşi în urma contractului încheiat 
în primăvară cu arhitectul Martinelli, începuseră lucrările pentru mână-

(552) I. M. MOLDOVANU, op. cit., II, p. 95. 
(553) Textul diplomei

. 
în P. MAIOR, Istoria bisericii românefti, pp. 202-207. 
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stire, episcopul a plecat, îndată după prumrea diplomei, la Viena. Nu 
cunoaştem nimic din activitatea desfăşurată acum, aci. Din scrisoarea 
trinusă din capitala imperiului la 1 Octombrie 1738 lui Gregorie Bulko, 
egumenul mânăstirii dela Mullcaciu, vedem numai că a făcut călătoria 
" intentu negotiorum cleri ", că petrecerea la Viena s'a prelungit peste 
aşteptare ob sinistras moderni temporis circumstantias (554). La 1 Decembrie 
era deja acasă căci atunci îi scrie vicarul Nicolaie Pop din Biia că a mers 
la dânsul "palerul ziditor dela Blaj cu doi nemţi lângă sine" şi a cerut 
bani. Vicarul i-a răspuns că banii sunt " aruncaţi în ţară pe la. preoţi " 
şi nu se pot strânge din cauza ciumei. În cele din urm â i-a dat 500 
zloţi nemţeşti. Trebuiesc adunaţi banii, încheie vicaru}, ca să nu ne facem 
de scârbă (555). La începutul anului 1739, vlădica a plec;;at din nou la 

· Viena, sigur, ca să încerce modificarea diplomei fundaţionale. · Incercarea 
n'a reuşit şi de aceea se întoarce în grabă acasă, utilizând alte mijloace 
pentru ajungerea scopului (556). Ca şi în Maiu 1739 înaintea bătăliei din 
dieta ardeleană şi ca şi _Ia începutul anului trecut, când se afla în toiul 
unei alte mari lupte, Klein întors dela Viena, a convocat soborul mare pe 
ziua de 25 Maiu la Blaj. Au luat parte cei doi vicari şi 3i protopopi. 
Lucrările au ţinut două zile iar hotărîrile aduse arată cât de puternic 
erau stăpâniţi fruntaşii preoţimei de duhul cel nou, îndrăsneţ şi gata în 
orice moment de luptă, al episcopului. Actele care ni s'au păstrat vorbesc 
numai de două preocupări ale sinodului : teologul iezuit şi contribuţia 
preoţilor la acoperirea cheltuielilor împreunate cu zidirea mânăstirii şi a 
bisericii catedrale. Din întreaga atitudine şi a episcopului şi a protopopilor 
prezenţi, între cari se găseau şi cei 12 " asesori ", sfetnici pem1anenţi ai 
arhiereului, se vede limpede scopul urmărit : forţarea mâinii împăratului 
ca să modifice dispoziţiunea referitoare la teolog din literele fundaţio�ale. 

Sinodul a început cu liturghia slujită la ora 10 în mica bisericuţă de 
lângă reşedinţă. După liturghie, episcopul a prezentat diploma din 21 
August 1738, diploma lui Leopold I din 16 Februarie 1699, şi decretul 
din 20 Februarie 1738 cu care a fost numit teolog iezuitul Ianossi. Citirea 
diplomei lui Leopold I şi-a avut rostul să� : ea cuprinde condiţiunile 
unirii, cari se reduc la primirea celor patru puncte. Diploma nu vorbeşte 

(554) E vorba, sigur, de răsboiul nenorocit cu Turcii, început în 1736 şi 
terminat cu pacea dela Belgrad din 1 Septembrie 1739. Textul scrisorii în I. BA
SILOVITZ, Brevis notitia f1111datio11is Theodori Koriatlun:it:::, II, Cassoviae, 1799, 
pp. 174-175. 

(555) Orig. în archiva Mitropoliei Blajului. 
(556) Călătoria aceasta la Curte este sigură, căci în 3 1\faiu 1739 printul 

Labkofitz, comandantul trupelor ardelene, cu care episcopul ţinea legături foarte 
amicale, îl felicită pentru tntoarcerea norocoasă dela Viena. Orig. în archiva. Mitro
poliei Blajului. 
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de teolog, în schimb însă 1@,Sigură pe seama preoţimei şi a bisericii unite 
aceleaşi drepturi şi privilegii pe care le are biserica şi preoţimea catolică 
de ritul latin. După citirea acestor trei documente, vlădica a rugat sinodul 
să discute şi chestiunea banilor făgăduiţi în anul trecut. Membrii sinodu
lui au cerut timp de gândire. Vlădica şi teologul care, şi el, era prezent, 
s'au retras. Cu aceasta şedinţa întâia s'a terminat. Sedinţa a doua a avut 
loc în ziua următoare - în absenţa episcopului şi a teologului - când au 
fost primite cu unanimitate şi semnate de cei doi vicari şi de toţi proto
popii hotărîrea, " privitoare la teolog şi aceea privitoare la contribuţia 
făgăduită în anul trecut a clerului. Hotărîrea întâia i-a fost comunicată 
lui Ianossi însuş în formă de scrisoare. În ea protopopii îl felicită pentru 
nwnirea obţinută şi speră că prezenţa sa lângă episcopul va fi spre binele 
şi mângâierea preoţimei şi a întregei naţiuni româneşti atât de necăjite şi 
spre ajutor vlădicului " stăpânul sfinţiei- tale şi al nostru ". Inainte de a 
discuta introducerea sa în slujbă îi prezintă următoarele condiţiuni : 1) 
Unii preoţi, fără învăţătură suficientă, pe care nu o pot avea din cauza 
lipsei de mijloace şi din cauza lipsei de şcoli, sunt ·persecutaţi de proprie
tarii satelor şi de funcţionarii comitatelor, sul"t trimişi în judecată, alungaţi 
din parohiile lor, bătuţi şi adesea arestaţi. Când protopopii vor interveni 
la dânsul, la teologul, pentru aceştia, să-şi ţină de datorie a cere satisfacţie 
dela forurile competente, fără consideraţie la persoanele care au săvârşit 
abuzurile (Este o aluzie evidentă la faptul că şi teologul şi domnii satelor 
sunt maghiari şi astfel acesta nu intervine contra conaţionalilor săi). 2) 
Dacă un preot pedepsit de protopopul său se plânge teologului, acesta să 
nu ia nici o măsură înainte de a asculta şi pe protopopul care a dictat 
pedeapsa, trimiţându-i plângerea preotului pedepsit ori, dacă chestiunea 
e mai gravă, dând-o vicarului spre cercetare şi luarea informaţiunilor. 
3) În biserica română este obiceiul ca orice persoană cu. prilejiul introdu
-cerii sale în slujbă, să depună jurământul. Acest lucru trebuie s:l-1 fac:l 
şi teologul. 4) Clerul unit va respecta cele patru puncte ale uniri; la mai 
multe să nU: fie silit. 5) Să observe cu stricteţe dispoziţiunile Pravilei, 
afară de acelea care ar fi contrare unirii. 6) Să stăruiască pentru ca toate 
persoanele bisericeşti, preoţi, diaconi, cântăreţi, învăţători_ şi paraclisieri să 
beneficieze de scutinţele şi favorurile date de diploma leopoldină. 7) Să 
se poarte cu respectul cuvenit faţă de episcopul şi faţă de preoţi atât în 
public cât şi în particular. 8) Să nu împiedice hirotonirea candidaţilor la 
preoţie ca astfel aceştia să nu fie siliţi a 'merge la episcopii ortodocşi. 
9) Să stăruiască, chiar şi împotriva guvernului, ca şi preoţii uniţi să pri
mească leafă anuală şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 10) Pe fiii preo
ţilor de. origine iQbăgească să-i apere ca atâta timp cât stau sub autori
tatea tatălui să se bucure de scutinţele acestuia, adică să nu fie trataţi 
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ca iobagi. 11) Să nu trimită informaţiuni secrete şi prejudicioase împotriva 
preoţilor şi să nu ţină astfel de corespondenţă cu domnii din patrie, ci să 
lucreze în înţelegere cu episcopul şi cu clerul. · 12) Fiindcă numirea sa 
�·a făcut pe baza diplomei a doua leopoldine al cărei original clerul nu-l 
are şi nici nu ştie dacă a fost ori nu publicată, să publice această diplomă 
împreună cu ordinul împăratului de a fi respectată în toate punctele ei. 
Acest lucru este cu atât mai necesar fiindd diploma întâia leopoldină 
(aceea din 16 Februarie 1699, care se citise în ziua precedentă) nu face 
nici o amintire de teolog şi astfel, în interesul său, e dator să mişte toate 
pietrele pentru publicarea diplomei a doua. 

Samuil Micu Klein vorbind de condiţiile acestea ale sinodului scrie 
cu multă dreptate "scopul· instrucţiei ni se pare a fi acela ca diregătoria 
aceea a teologului să se şteargă de tot " (557). 

Sccpul lor apare şi mai evident din hotărîrile privitoare la suma făgă
duită în anul precedent pentru mânăstire, care declară categoric că dacă 
teologul nu accepta condiţiunile ce i-au fost fixate, clerul nu are încredere 
într'însul (ei fidere haud pctest), ceeace înseamnă că evită orice legiitur:i 
cu el. Sinodul, după ce mulţumeşte împăratului pentru literele fundaţio-

. nale, spune că menţine făg:lduinţa din anul precedent cu următoarele 
condiţiuni: 1) venitul de trei mii floreni destinat pentru întreţinerea episco
pului să fie, conform contractului de schimb şi aprobării papale, în între
gime al episcopului, iar teologul să-şi primească din alt loc mijloacele de 
trai ca astfel 'să se eYite certele dintre dânsul şi episcop. 2) Împăratul, 
în literele sale fundaţionale pare a confirma şi a ratifica diploma a doua 
leopoldină. Episcopul şi teologul vor interveni deci ca l\Iajestatea Sa să 
poruncească să se execute amintita diplomă în întregime. 3) Să se pună 
capăt exceselor mirenilor iar preoţii care au suferit pagube din cauza "lor 
să fie despăgubiţi în favoarea mânăstirii. +) Domnii satelor şi alţii să fie 
opriţi a împiedica strângerea hanilor făgăduiţi (558). 

Spritul de frondă al lui Klein se simte din fiecare propoziţie a acesto'r 
hotărîri, al căror unic scop era ca, impresionând pe împăratul, să-l deter
mine să modifice textul diplomei din 21 August 1738 astfel să scape de 
teologui iezuit şi episcopul şi biserica. Pentru a da o mai mare tărie ho
tărîrilor amintite ele sunt semnate de cei doi vicari şi de toţi protopopii, 
punând fiecare şi pecetea sa în dreapta numelui._ Semnătura Ylădicului 
lipseşte fiindcă dânsul lipsise şi din şedinţa în care au fost aduse acelea 
hotărîri şi deci ele apar ca expresie numai a atitudinii şi dorinţelor cle
rului. 

(557) T. CIPARIU, Acte fÎ fragmente; p. 95. 
(558) Actele sinodului în I. M. MOLDOVANU, op. cit., p. 81-86. 
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Teologul, cum rezultă din memoriul trimis de Klein la 14 Septerr..brie 
1741 împărătesei Maria Terezia, a refuzat să accepte co�diţiunile sinodului 
şi astfel preoţimea, spune acelaş memoriu, a rupt orice legătură cu el. 
Episcopul s'a adresat din nou, după sinod, împăratului şi se pare că avea 
speranţe că acesta va reveni asup.ra obligaţiunei referitoare la teolog intro
dusă în diploma din 21 August 1738. Carol VI însă a murit la 20 Oc
tombrie 1740 şi astfel lupta contra enervantei prezenţe a teologului în cur
tea, în casa şi în viaţa episcopului a fost continuată cu violenţă mereu 
crescândă sub succesoarea lui, Maria Terezia (1740-1780). 

ln toamna anului 1739 episcopul face o vizitaţie canonică, departe, 
în părţile ungureşti ale eparchiei. Nu cunoaştem regiunile vizitate, precum 
despre vizitaţia însăş avem numai o vagă amintire în scrisoarea din 25 
August 1741 trimisă nunţiului apostolic din Viena în care spune " obser
vato me ex incumbentia officii tune videlicet 1739 diebus autumni in 
remotioribus .Hungariae partibus '\'isitatione°' agere" (559). 

Anul · următor 1740 vlădica l-a petrecut mare parte acasă, în Blajul 
său, ocupat cu grijile zidirii mânăstirii şi a catedralei, cu aşezarea meşte
şugarilor chemaţi din toate părţile ca să populeze şi să dea vieaţă micului 
cătun din care voia să facă centrul vastei sale eparchii - în 1739 obţinuse 

· pe seama lui dela Carol VI di-eptul de târg, târg ce se ţine de atunci în 
fiecare Joi:..._ şi ocupat �ai ales cu acele dese scaune de judecată sau mici 
săboare, cum le numesc procesele lor verbale, în care se examinau şi se 
judecau numeroasele pârî ce i se prezentau. Cât de. dese erau aceste ·so
boare o arată procesele lor verbale din 1742, singurul an din care ele ni 
s'au. păstrat. Astfel au avut loc în 4,21 şi 29 Februarie, 6, 11, 17, 19 
1\lartie ( aceste cinci din urmă în Sibiu unde petrecea. vlădica). A luat 
parte şi la dieta convocată pe 28 Martie, care a înregistrat, la 7 Aprilie, 
diploma care da Blajului dreptul de târg. Lucrările dietei au durat numai 
până' în 3 Iunie şi în cursul lor vlădica a isbutit să elibereze - şedinţa 
din 28 l\laiu � pe un preot al său arestat de magistratul săsesc, pe temeiul 
vechilor legi ardelene, deşi situaţia era, în urma unirii, cu totul schim
bată (560). După terminarea lucrărilor dietei a plecat din nou în vizitaţie 
canonică în părţile Rodnei. La 27 Iulie 1740 era în Sângeorz, unde 
hirotoneşte pe Ion din Rodna, căruia îi eliberează tot atunci şi obişnuita 
singhelie ( 5 61 ). 

(559) Protocolul I al corespondenţei lui Klein din .1741 în archiva Mitropoliei 
Blajului. 

(560) IZSEPY Edit., op. cit., pp. 129-130. · 
. 

(561) Copie într'un Protocol cu acte din timpul lui Rednic în archiva Mitro
poliei Blajului. 



X. URCAREA PE TRON A ÎMPĂRĂTESEI MARIA 
TEREZIA. CONTINUAREA LUPTEI CONTRA 

.TEOLOGULUI. SINODUL. DIN 1742 

Inceputurile domniei Mariei Terezia nu erau potrivite pentru conti
nuarea marei acţiuni iniţiate şi duse până aci cu atâta avânt pentru liber
tăţile şi drepturile clerului şi ale naţiei şi, în ultimul timp, pentru apăra
rea demnităţii scaunului său vlădicesc. Succesiunea la tron a fiicei lui 
Carol VI era împreunată <!u mari primejdii cari ameninţau cu prăbuşirea 
imperiului habsburgic însuşi. Regele Bavariei refuză recunoaşterea noii 
împărătese şi-şi recheamă ambasadorul din Viena, iar armata lui Frideric li, 
regele Prusiei, năvăleşte la 16 Decembrie în Silezia. · în cursul anului 
17+1 acesta isbuteşte să cîştige de .partea sa Franţa, căreia i-se alătură 
apoi Spania, Napoli şi Sardinia. Tânăra împărăteasă nu avea decât spriji
nul Angliei şi al Rusiei şi trebuia să se întemeieze, în primul rând,'·pe 
puterile proprii. Ori, dintre aceste puteri făceau parte şi acelea ale Un
gariei şi Transilvaniei şi de aceea dânsa avea cel mai �are interes să le 
câştige şi însufleţească pentru cauza sa şi a dinastiei sale. · La 21 Ianuarie 
1741 convoacă pe 14- i\faiu dieta Ungariei ca să se încoroneze. Cu 5 zile 
înainte de deschiderea ei, Frideric H sdrobeşte la ::\Iollwit� armata austria
că condu�ă de Neipperg. Cercul în jurul monarhiei se strânge din ce în 
ce mai ameninţător. Incoronarea are loc cu tradiţionalul fast la 25" Iunie. 
Peste o lună electorul Bavariei ocupă Passau iar la 15 August trupele 
franceze trec Rhinul. În împrejurările acelea atât de dramatice _:\Iaria 
Terezia care se găsea încă în Poszony face în 21 Septembrie pateticul 
apel la naţia ungurească : "Affiictus rerum status, in quo divinae provi
dentiae nos collocare placuit, plane singul;ire, ut ipsi nostis, exposcit 
auxi1ium. Agitiu de conservando Hungariae regno, de persona nostra, de 
prolibus nostris. Derelicta ab omnibus non est quo confugiamus quam ad 
fidelitatem, ad arma �t ptiscam virtutern fiungaronnn, în quibus fiduciam 
omncm reponimus ". Dieta după acest apel a votat tot ce a dorit impă· 
răteasa: oamerti, bani şi alimente. 

Ce importanţă puteau prezenta în vremurile acelea aspre mizeriile 
vlădicului românecs, ale bisericii; preoţimei şi ale naţiei lui din Ardealul 
indcpăttat? S'a întâmplat însă că la 19 Martie 1741 a murit teblogul 
lanossi. La 19 Aprilie Klein, care petrecea în Sibiu, scrie Cancelariei 
aulice ardelene, cbmunicându-i moartea teologului şi arătându-i nenoro
cirile pe cari le-a provocat prezenţa lui în biserica unită. Episcopul roagă 
Cancelaria să se amâne numirea succesorului până · când preoţimea va 
avea posibilitatea să-şi descopere cauzele nemulţumirilor sale. Dacă amâna
rea nu este cu putinţă, atunci. să· fie numit un teolbg totrtân, pentru că 

'v 
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şi Românii au teologi cari pot ocupa nu numai slujba de predicatori, ci 
chiar şi pe aceea de canonici. tn locul prim, vlădica îl recomandă pe 
protopopul Ioan Tarţă din Sădilăuşeni (jud. Sătmar) şi, în al doilea loc, 
pe Petru Aron (episcopul de mai târziu) cari amândoi au făcut studiile 
la universitatea din Tyrnavia. Fiind numit oricare din ei, acesta va face 
jurământul de credinţă către episcop şi cler şi va contribui la răspândirea 
şi întărirea operii unirii. Dacă însă împărăteasa ţine cu orice preţ să nu
mească un străin, în acest caz să se îngrijească de locuinţa şi întreţinerea 
lui " fiindcă eu nu vreau să mai fiu administratorul teologului " ( ego enim 
amplius ejus provizor esse nequeo. Protocolul II cu corespondenţa_ din 1741 
al episcopului Klein în archiva Mitropoliei Blajului). 

Fiind cert, continuă episcopul, că nimeni nu asumă o obligaţie fără 
de nici o favoare, este necesar ca sau să se respecte diploma de către toţi 
în toate clauzele ei sau dacă nu se respectă acelea care ne sunt favorabile 
nou'ă să nu fim constrânşi nici noi să le respectăm pe celelalte. Majes
tatea Voastră cu puterea imperială căreia nimeni nu i se poate opune, o 
poate face (adică ne poate constrânge), dar prin aceasta cei mai mulţi nu 
vor fi atraşi spre unire ci cu lacrimi în ochi vor părăsi-o, cum s'a făcut 
şi până acum în ţinutul Braşovului şi în alte părţi unde oamenii, văzând 
că nu se respectă privilegiile ce li s'au dat, au căzut dela unire. Apoi, har 
Domnului, clerul nostru are şi teologi şi persoane versate în dreptul cano
nic şi pot împiedica naţiunea română de greşeli. De altă parte, noi putem 
dovedi că, împotriva dispoziţiunilqr dreptului canonic, se săvârşesc mai 
multe greşeli de celelalte naţiuni împotriva noastră. Preoţii noştri sunt 
ar�staţi, mutilaţi şi în unele locuri ucişi, fără ca teologii, numiţi de Ma
j�tatea Vostră să-i apere sau să fi făcut ceva în folosul lor. Şi nu-i 
mirare, fiindcă ori nu vreau ori nu pot să-i smulgă din întunericul ereziei 
pe conaţionalii lor, ci umblă să-i convertească pe ai noştri, convertiţi de 
noi şi cari nu au nevoe de ei. Ei, iezuiţii, nu sunt călăuziţi de zel aposto
lic, ( căci atunci ar avea un câmp de activitate destul de larg în sânul 
naţiunii maghiare) ci de pofta de a micşora mica fundaţiune ce ne-a fost 
făcută. Dacă ar urmări mântuirea sufletelor, s'ar mulţumi cu colegiul lor 
din Cluj şi ·cu reşedinţele bogate pe care le au în Sibiu, Alba Iulia, Bra
şov şi Odorheiu, unde pot creşte şi de unde pot trimite în lume propaga
tori ai credinţei catolice câţi vor. Dar nu asta o vor dânşii, ci caută 
odihnă în loc de muncă, nu voiesc să se facă apostoli ci să poruncească 
episcopului şi preoţimei, să pună mâna cel puţin pe o parte din cei 3000 
floreni destinaţi pentru întreţinerea episcopului, fără a ţine seamă că preo
ţimea unită e pe ultima treaptă a mizeriei, fiind silită să facă cele m_ai 
grele munci ca să se poată nutri şi îmbrăca. 

Ei vor, spune vlădica, să-l aducă şi pe episcopul în starea asta de 



m�erie, ceeace au şi isbutit să o facă, pentrucă episcopul care nu are 
pentru sine locuinţă potrivită, trebue să se îngrijească de locuinţa teolo
gului, să-i procure legume, fân, ovăz şi alte lucruri trebuincioase. Să mă 
fac eu gospodarul lor. Ia:tă unde a ajuns demnitatea noastră episcopească ! 
lată soarta tristă, nema,ipomenită nicăeri în Europa ! Ne lipsesc cărţile şi 
din lipsă de bani, spre marea pagubă a sufletelor şi a cultului divin, tipo
grafia nll este folosită,, domeniul dela Blaj, dacă poate fi nwnit donieniu, 
este atât de încărcat cu impozite de duşmani, încât dacă nu m'ar fi ajutat 
preoţimea, în anii trecuţi nu aş fi putut trăi din veniturile lui. Şi acum 
mi se pune o nouă sarcină. 

Apoi, adaogă ·episcopul, regii, principii, arhiepiscopii, episcopii şi toţi 
cari vreau să fie în fruntea altora se leagă cu jurământ să-şi î�plinească 
datoriile, teologul însă refuza să facă jurământul, iar fără acesta preoţî.tn,ţa 
nu-i poate supune cauz�le sale. Spune că-l împiedica regulele Ordinului 
lui, atunci să renunţe la o slujbă care reclamă depunerea jurământului, 
ori dacă îi place slujba să facă· şi jurământul. 

În încheiere Klein cere revocarea teologului sau dacă împărătţasa cre
de că un teolog e necesar, să lase să-şi aleag.'i preoţimea unul. din. sânul 
ei, care să nu fugă de jurământ, şi să fie, într'adev:ir, de ajutor episco
pului (562). 

�Iemoriul l-a trimis nunţiului_ apostolic, anexând şi copia numirii lui 
Balog, rugându-l s;i-1 predea, dânsul, în calitate de reprezentant al s. Scaun, 
împărătesei, ori, dacă consideraţiuni de altă natură l-ar împiedica s:i o 
facă, să.;l dea agentului sau Gheorghe Hardt, ca să-l predea el. Impune
rea ţinerii teologului, explică vlădica, fiind împreunată cu diminµarea veni
turilor episcopeşti, este contrară nu numai diplomelor anterioare ci e con
trară şi contractului cu care s'a făcut schimbul între Sâmbăta de Jos 
şi domeniul Gherlei cu acela al Blajului şi care nu prevede tinerea din 
veniturile lui a teologului ; e contrară apoi bullei papale din 1721 cu care· 
a fost înfiinţată episcopia Făgăraşului şi care prevede că episcopul va avea 
un ,·enit anual de 3084 floreni, fără a face nici ea menţiune de teolog (563). 
Episcopul, sigur, credea că dacă nunţiul va prţda însuş împărătesei memo
riul, sprijinindu-I, asta ar însemna identificarea lui, deci a S. Scaun, cu 
punctul de vedere· exprimat de el privitor la teologul iezuit şi astfel che
stiunea încetează de-a mai fi o chestiune particulară a episcopiei române 
unite, devenind şi chestiunea S. Scaun. Nunţiul însă n'a predat memoriul. 
De aceia Klein scrie la 2 Ianuarie 1741 din Cluj, unde se găsia în vizi-

(562) I. M. MOLDOVANU, op. cit., li, p. 86-92. O analiză a 'lui în A. DUNEA, 
op. cit., p. 149-150. 

(563) Protocolul I cu corespondenţa din 1741 a lui Klein. 
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taţie canonică, agentului său vienez Horth, să-l roage şi dânsul să-l pre
zinte împărătesei iar dacă va refuza să i-l ceară şi să-l predea el, agen
tul (564). 

Mai mult decât chestiunea teologului iezuit l-a agitat pe Klein în 
cursul anului 1741, refuzul dietei ardelene de a-l admite să facă parte din 
delegaţia trimisă la Curtea împărătească. După urcarea pe tron a Mariei 
Terezia, Status-urile Ardealului ceruseră autorizaţia de a trimite la Viena 
o delegaţie, care, pe lângă omagiul ţării, să-i expună şi dorinţele locuito
rilor ei. Cererea a fost aprobată şi astfei a fost aleasă delegaţia compusă 
din reprezentanţii naţiunilor şi confesiunilor recunoscute, între care n'a 
lipsit nici reptezentantul minusculei confesiuni unitariene, sau, cum se 
numea atunci, ariane. Vlădica român, care reprezenta cea mai numeroasă 
populaţie' a ţării şi care avea atâtea de spus noii suverane, stăruia să facă 
şi dânsul parte din delegaţie. Membrii dietei, cunoscându-i activitatea 
furtunoasă de până aci şi temperamentul bătăios, s'au opus. Astfel Klein 
nevoit să rămână acasă, şi lipsit de prilejul unic, de a descoperi într'un 
cadru solemn, sau în audienţe particulare cum descoperise în trecut, sufe
rinţele şi durerile naţiei, a fost cuprins de o nepotolită furie. Pe ziua de 
18 Aprilii a convocat la Sibiu, unde petrecea în tot acest timp, pe cei 12 
protopopi, cari constituiau consistoriul vlădicesc, apoi în curs de câteva 
săptămâni a trimis memorii peste memorii impărătesei, cancelariii aulice 
ardeleRe, noului papă Benedict XIV, nunţiului vienez,- mitropolitului pri
mat al Ungariei; cardinalului Vienei şi prinţului Lobkovitz, comandantul 
trupelor ardelene, plângându-se şi protestând împotriva atitudinii dietei, 
uneori în numele său, alte ori în numele preoţilor şi naţiunei româneşti 
(populus romano-valachus este semnat un memoriu trimis impărătesei). 
Ca vigoare, ca indrăsneală şi ca violenţă a stilului, scurtele şi numeroasele 
memorii intrec tot ce a scris răsboinicul episcop în cursul atât de sbuciu
matei sale păstoriri. În toate accentuiază că membrii' dclegaţibi trimise la 
Curte călătoreşte cu banii naţiei româneşti şi cu toate acestea nici unul 
din ei nu şi-a luat sarcina să prezinte şi durerile ei în faţa Tronului. 
Deşi suntem cel mai vechiu popor al ţării, locuind pmiântul Daciei de 
pe timpul impăratului Traian, deşi le întrecem pe toate celelalte neamuri 
din ţară în ceeace priveşte plata impozitelor şi suportarea altor sarcini 
publice şi deşi dela unire încoace ni s'au dat atâtea diplome împărăteşti, 
suntem totuşi aproape mai asupriţi decât pe vremea stăpânirii Turcilor 
spune memoriul trimis prinţului Lobkovitz (Protoeolul II al corespondenţe, 
lui Klein.: ... Natio nostra Romano-Valachica licet et prioritate temporis 
utpote a tempore T1aiani imperatoris Romani huius Daciae incolae et auc-

(564) Ibidem. 



tione aerarii principis et portatione servitiorum ac aliorum onerum et jam 
praesertµn· ah amplexu unionis cum s. Romana 'Ecclesia clementissime 
elargitis privilegiis, reliquis Transylvaniae nationibus pares existat, vix non 
acerbius quam dwn sub jugo Turcico fuerant, premamur ... ). Dacă apă„ 
sările ereticilor vor continua; vo'm fi siliţi a emigra in altă ţară, citim în 
memoriul trimis la 4 Maiu 1741 nunţiului apostolic din Viena. Acum noi 
ne deplângem numai libertatea şi onoarea noastră romana (libertatem et 
decorem nostrum romanum deplorans ), dar mâine, poimăne, boala aceasta 
molipsitoare va frânge şi oţelul (aluzie le primejdia părăsirii unirei din 
cauza persecuţiilor). Sau să fim declaraţi naţiunea a patra a Ardealului 
sau să ni se ingăduie, cum li s'a ingăduit Rutenilor din Polonia, să trăim 
ca naţiune separată de celelalte, scrie în memoriul, trimis la 10 Maiu car
dinalului din Viena. ln memoriul trimis impărătesei " Populus Romano

Valachus " cere ca după ce dieta nu· 1-a admis pe Klein între delegaţii 
săi, să nu se soluţioneze nici una din cererile ce le vor prezenta aceştia, 
fără a fi intrebaţi şi Românii, apoi o roagă să dea ordin armatei să apere 
ea privilegiile şi drepturile pe care diplomele împărăteşti .le-au asigurat 
pe seama Românilor. (Toate memoriile se găsesc în Protocolul II al 
corespondenţei lui Klein). 

Ne aştepând răspunsul împărătesei, episcopul refuză să dea teologului 
cei 300 floreni, dându-i numai locuinţă şi întreţinere (565). 

ln Octombrie Klein pleacă din nou în vizitaţie canonică. ln 21 ale 
aceste.i luni era încă în Blaj, în 30 şi 31 se găsia în Jucul de Jos, la 2 
Noembrie în Cluj1 la 7 Noembrie în Goaca (Jud. Cluj), la 9 Noembrie 
în Căpuş, la 10 Noembrie în Ţagul Mare iar la 16 Noembrie e iarăş 
acasă, în Blaj (566). 

ln 'vara anului 1741 preoţimea prin ·protopopii Stefltn Timandi din 
Juc şi Nicolae Pop din Balomir, a trimis şi ea prin nunţiul din Viena o 
plângere împărătesei. Nunţiul n'a predat-o nici pe aceasta ci la 20 .Iulie 
i-a scris lui Klein să prezinte un memoriu cu cazuri concrete �e abuzuri 
săvârşite contra privilegiilor bisericii şi ale clerului - se vede că memoriul 
semnat de cei doi protopopi se mărginea la gener.alităi - şi că ar fi bine 
să meargă personal la Curte. Episcopul răspunde la 9 Noembrie din 
Căpuş, că dacă ar înşira toate abuzurile comise contra clerului şi a na
ţiunii române nu ar fi suficient un memoriu ci ar trebui să scrie un imens 
volum (567). ln ceeace priveşte mersul la Curte, episcopul declară, că 

(565) A. DUl','EA, op. cit., p. 153, nota 2. 
(566) Datele sunt stabilite după corespondenţa trimisă din aceste localităţi. 
(567) Si ea omnia, quibus clerus et natio valachica in hac patria prethuntur, 

gravamina specifice proponere vellemus non libellus sed ingens tomus veniret 
conscribendus. 
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deşi şi-a atras ·ura aristocraţilor provinciei, totuşi, fiindcă preoţimea nu are 
încredere în alţii, cari urmăresc numai interesele lor proprii, e dispus să-i 
primească sfatul şi să meragă nu numai la Viena ci şi la Roma şi oriunde 
va fi nevoe. " Ita enim sum comparatus, continuă vlădica, ut quidquid 
in emolumenţum cleri et affiictae nostrae nationis pro gloria Dei et incre
mento Ecclesiae facere posswn, etiam cwn effusione proprii sanguinis 
exequi nihil sim dubitaturus " (568). 

lntr'adevăr, cu două zile înainte, la 7 Noembrie Klein scrisese din 
Goaca administratorului domeniului său, că, urmând să plece, din ·ordinul 
superiorilor şi la rugămintea clerului, la .Curte, va avea nevoe de-o sumă 
mai mare de bani şi de aceea să strângă tot ce poate ca să aibă banii 
necesari (569). La 30 Octombrie ceruse comandantului trupelor din Sibiu 
paşaport pentru Ungaria -împărteasa era încă la dieta din Pozsony- ca 
să poată merge şi dânsul " ad praestandam suae regiae Majestati homa
gia'1em meam obligationem "(570). 

lntors din vizitaţia canonică după câteva zile se îmbolnăveşte greu. 
La 18 Noembrie scrie agentului, că speră să plece în curând la Viena. 
La 24" al a�eleiăş luni îi comunica nunţiului că din cauza boalei nu poate 
me1ge la Pozsony. Boala ţine până pe la mijlocul lui Decembrie (571). 

· La 9 Decembrie se plânge încă de boală în scrisoarea către nunţiul papal. 
A. Bunea spune · c:I episcopul ne putând merge la Pozsony l-a trimis, în 
locul său, pe protopopul din Armeni. Lucrul stă astfel : pe protopopul 
din Armeni nu l-a trimis la Pozsony, la dietă, ci l-a trimis la Viena în 
cauza conflictului cu Christofor Strati, ginerele cunoscutului Stefan Raţiu, 
care pentru o sumă de bani datorită de Atanasie Anghel socrului său, a 
ocupat bunurile din Oarda de Jos. ln scrisoarea din 29 Noemb1ie 1749, 

vlădica îl roagă pe agentul Hardt să-i dea protopopului toate instrucţiunile 
de care va avea nevoe ; în aceeaş scrisoare însă îi spune că îndată ce se 
va însănătoşi va pleca la Pozsony. Chestiunea bunurilor din Oarda ·de 
Jos preocupându-l foarte mult - scrisese şi nunţiuluî pe larg desprea ea -
îl invită pe agent să vină la Blaj ca să o poată discuta personal cu el. 
{Libenter ego ipse de hac materia cum spectabili Dominatione Vestra in 
persona discutarem. Itaque si possibile foret, rogo, ne·_gravetur me quan
tocius Balasfalvae ea propter visitare) (5i2). 

Enervanta chestiune a teologului înainta cu paşi de melc. Abia la 12 

(568) Protocolul I şi A. BUNEA, op. cit., p. 58-59 care dă traducerea române-
ască a unei părţi din scrisoare. 

(569) Protocolul citat. 
(570) Ibidem. 
(571) Ibidem. 

(572) Ibidem. 

\.., 
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Noembrie scrie agentul din Viena di a obţinut dela nunţiul papal memo
riul trimis de vlădica la 14 Septembrie şi că nunţiul, trimiţându-i-! prin 
secretarul său, i-a spus să-l înainteze Curţii împărăteşti. Tot Qdată îi 
comunică episcopului că abia are la Curte un protector sincer şi că, în 
special, baronul Zuanna e foarte supărat din cauza neplătirii la timp a 
cotizaţiei clerului pentru zidirea mân:lstirei (573). 

La începutul anului 1742 Klein pleadi la Sibiu, unde se g:lsea sediul 
guvernului. În 4 Februarie era îndi la Blaj, ţinând scaun de judecat:1 
" în casele vl:ldiceşti ". La 21 Februarie era iar:lş în Sibiu, locuind în 
uliţa Fleşarilor, în curtea jµpânului Gheorghe Christian Repeser, însoţit 
fiind de arhimandritul Leontie Moschonas şi de inevitabilul teolog Balog, 
care, secuiu fiind, locuia în casele jupânului· Szekely Ianos. Din activi
tatea desf:lşurat:l aci nu cunoaştem nimic afară de multele "sllboare" de 
judecat:1, ale diror acte ni s'au p:lstrat şi la care au luat parte pe lâng:1 
arhimandritul Moschonas şi teologul Balog şi c�te unul ori doi protopopi. 
Ultimul astfel de săbor l-a ţinut în Sibiu la 6 Aprilie 1742, dici la 29 
Aprilie îl găsim în Blaj (574). 

Intors acasă, Klein convoacă un nou sinod pe ziua de 14 · l\fai 1742. 
Luarea contactului cu .reprezentanţii preoţimei era necesară, pentrudi dela 
ultimul sinod se petrecuser:1 lucruri mari iar altele erau în perspectivă. 
Pe tron se urcase un nou domnitor, în coastele episcopului fusese aşezat 
un nou teolog, cu aceleaş jignitoare condiţii de salar şi de alte beneficii 
din ayerea vlădicească, împotriva diplomei din 21 August 173.8, cu care 
se dăduse domeniul Blajului s'au ridicat contestaţiuni · care-i primejduiau 
valabilitatea, zidirea mân:lstirii reclama mereu cheltueli, iar preoţimea dă
duse până aci numai 7000 floreni din 25.000 la câţi se angajase, iar, de 
altă parte, urma să se convoace o nou:1 dietă a Ardealului, faţă de care 
sinodul trebuia sit-şi fixeze atitudinea. 

Lucrările sinodului, la care au participat toţi protopopii, afari!. de 
Stanciu dela Pârău, Onuţ dela Sorvat şi Ioan din Udorheiu (Si!.laj) - doi 
au fost reprezentaţi de alte persoane - au durat trei zile. Episcopul a 
prezentat mai întâi decretul de numire a teologului Balog, apoi a propus 
să se discute chestiunea contribuţiei pentru mânăstire, chestiunea alegerii 
unui avocat stabil care s:1 apere, unde va fi nevoe, interesele bjsericii şi, 
în fine, chestiunile care urrneaz:1 a fi supuse desbaterilor viitoarei diete. 
Vlădica şi teologul s'au retras apoi din şedinţ:1, lăsând sinodul s:1 se pro
nunţe, ca şi cel din 1739, singur şi neinfluenţat de nimeni. 

(573) Ibidem. 

(574) Actele acestor Scaune de judecată se găsesc în Protocolul care cuprinde 
şi corespondenţa vlădicului din 1741, în arhiva Mitropoliei Blajului. 
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10: ceeace priveşte teologul, sinodul a hotărît că deoarece numirea lui 
s'a făcut pe baza diplomei a doua leopoldine "şi l;uând Dumnezeu bă
trânii cari doară au avut cunoştinţă de acea diplomă ", iar cei de acum 
nu o cunosc, să se ceară originalul ei " ca să vază şi să se lumineze mai 
bine, în ce chip a fost rânduit lângă arhiereu şi lângă cinstitul cler un 
teolog ". O deciziune definitivă se va lua numai după prezentarea origi
nalului diplomei. Sinodul a delegat pe doi din membrii săi, pe protopopii 
Nicolae din Balomir şi Mateiu din Ormeniş, să ceară dela Klein originalul 
importantului document. Vlădica le-a dspuns că are numai o copie obţi
nută dela Cancelaria Aulică transilvanii, originalul însă nu-l cunoaşte. ln 
Ch�tiunea teologului sinodul a hotărît că neputându-se opune poruncii 
împ'.imttsei, iar de altă parte neavând originalul diplomei şi deci neputâtl<i 
decide definitiv, dar ca să facă totuş posibilă o colaborare cu teolt>gul, 
acesta va trebui să depună jurământul "după obiceiul care nu num�i în 
cinstitul cler ci şi în fieşte care Scaun se ţine ". La cererea lui Balog, 
sinodul a decis să-i tomunice în scris formula jurământuiui. 

Privitor la contribuţia pentru mânăstire, sinodul ia o hotătîre îndrăs
neaţă şi categorică : banii au fost promişi cu anumite condiţiuni, însă 
pân'ă acum '' n'am dobândit nici o mângâiere". A'JW'Î·, fiindcă s'au ridicat 
cont-estaţii împotriva ttiplomei donaţiOftale, împărăteasâ va· trebui să dea 
o nouă diplomă în care să declare limpede că donaţia rămâne definitivi, 
orice contestaţie s'ar ridica' diri pat'k!a oricui împotriva ei. Până când nu 
se vor înd�plini aceste condiţii, s:l se continue cu strângerea banilor îns:l, 
ca i?Î pe cei sl'rânşi până acum, să-i păstreze " pd!lţeptorii '' la dân�i 
" până vom dobândi evicţia şi dupll acele condiţii consolaţie ". 

Pentru viitoarea dieti: sinodul n'll dat nici o indicaţie şi nu a expri
mat nfoi un deziderat, avândj sigur, deplină încredere în " strădania şi 
părinteasca Măriei Sale spre folosul cel de obşte a clerului sârguinţă". 
A cerut însă ca pe lângă vlădică să fie adalo, la Sibiu', şi vicărăşul " cari 
pentru cheltuială prewm s'au fost aşezat mai înainte să aibă taleri". 
Apoi din fondul, pe care clerul îl strânsese ,şi-l pusese la dispoziţia episce
pului, poo.tru ttcoperirea cheltuelilor împreunllte cu luptele lui, să li se dea 
o sută de galbeni " ca fiind lipsă ca aceia să se dea la vreun patron, să 
aibă unde se tinde l\.Iăria Sa Domnul vlădica cu prea cinstitul vidtraş ". 
Oamenii cunoşteau, cum vedem, obiceiurile vremii şi mijloacele cu care 
se câştigau patronii şi vroiau să se conformeze ... 

Angajarea unui avocat a socotit-o şi sinodul necesară " fiindcă mare 
lipsă are cinstitul cler de om ca acela care să poată promovalui lucrurile 
cinstitului cler". Vlădica şi vicarul sunt însilrcinaţi ca " aflând om care 
ar lua această slujbă în sine, să-l tocmească şi apoi văzând tocmeala va 
afla funduş soborul pentru plată ". Episcopul şi vicarul aveau deja per-



soana potrivită căci în aceeaş zi, 15 Mai, a fost numit Ioan Tolnay în 
slujba de " procurator " al clerului (575). 

Interesantă este hotărîrea adusă de sinod în ziua a doua a lui. " Pen
tru că mare sc:ldere şi pagubă simte clerul şi neamul românesc unit din 
Ardeal, spune hotărîrea, din trecerea Românilor la rituşul latinesc, cu 
smerenie să roagă soborul Măriei Sale ca să sârguiască cu pătintele pater 
teolog a dobândi dela prea sfântul patriarh apostolicesc poruncă cum ni
minea din ritu.şui nostru cel grecesc unit să nu fie slobod a trece la rituşul 
latinesc, precum acesta şi în Tara leşească s'a oprit". Sinodul decide 
apoi ca " nimene dintre pravoslavnicii noştri cari se află supt ascultarea 
;i.ceştii episcopii să nu îndrăsnească a-şi da pruncii săi la îrtvăfătură cal
vinilor mai vârtos când ajung în şcoale mai de sus. ,. Părintele teolog e 
rugat să sârguiască " cum feciorii Românilor să se primească-, ca şi până 
acum, în seminariumurile catoliceşti." 

S'au luat, în fine. o mulţime de măsuri disciplinare, s'au stabilit câ
teva norme de hună păstorire şi, la sf ârş'it s'au judecat procesele care i-au' 
fost supuse. La 16 Mai sinodul şi-a încheiat lucrările (576). 

XI. MISIUNEA EPISCOPULUI KLEIN LA VIENA ÎN ANII 
1742-1743 

După o scurtă petrecere la Sibiu, unde plecase ca să participe la 
lucrările dietei cari începuseră la 21 l\fai, Klein a luat din nou drumul 
Vienei imperiale, unde nu mai fusese din primăvara anului 1739. Nu 
numai marile probleme ale clerului şi ale naţiei, pentru care lup�a de 12 
ani erau nerezolvate, dar între timtp s'au adăugat altele noi, cum a fost 
aceea a penmmentizării teologului, problema mânăstirii şi a şcoalelor, a 
căror zidire începuse dar înainta încet din cauza lipsei banilor, a nesigu
ranţei beneficiului episcopest din cauza contestaţiei ridicate împotriva 
diplomei din 21 August 1738 a lui Carol VI. Apoi toate naţiunile şi 
confesiunile recunoscute ale ţării ş-i-au spus plângerile şi postulatele' în lun
gul memoriu redactat în dieta din 1741, pe care l-a dus la Viena o dele
gaţie specială1 între ai cărei membri se găsia şi contele Gyulafi, noul con
ducător al Cancelariei Aulice transilvane. Între instrucţiunile date dele
gaţiei era şi aceea de-a împiedica primirea Românilor uniţi între Status-uri 
şi primirea biserici unite în rândul bisericilor recunoscute. Delegaţii au 
plecat la Viena numai la sfârşitul lui Octombrie, după ce primisear.ă auto-

(575) A. BuNEA, op. cit., p. 61. 
(576) Actele sinodului în I. M. MOLDOVANU, op. cit., p. 147-157. 
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rizaţia Curţii (577). Despre plecarea acestei delegaţiuni Klein îl anunţase 
şi pe nunţiul în scrisoarea trimisă la 9 Noembrie 1741 din Căpuş, spu
nându-i că va face totul să plece şi dânsul: " Cum praesertim delegati 
provinciae cum novo cancellario Illmo Dno Comite Gyulafi hinc moeve
rint " (578). 

Boala l-a împiedicat să plece atunci. În 18 Ianuarie 1742 Curtea 
ceruse ţării un număr de soldaţi, ca să poată face faţă nevoilor răsboiului 
iar asupra · cererii urma să se pronunţe o nouă dietă, convocată pe 21 
Mai. Acum plecarea nu mai putea fi amânată fiindcă delegaţii Status-urilor 
care petreceau încă la Viena, aveau mandatul să obţină şi confirmarea de 
către împărăteasă a diplomei din 4 Decembrie 1692, care garanta celor 
trei naţiuni vechile privilegii şi episcopul credea, că acesta e momentul 
cel mai potrivit să prezinte şi . dânsul toate marile probleme ale naţiei şi 
ale bisericei. 

A sosit în capitala imperiului la sfârşitul lui August 1742 şi a rămas 
aci 15 luni. Pare că a simţit că e cea din urmă bătălie a sa pe�tru naţia 
pe câre o iubea cu fanatism şi ale cărei crunte suferinţe le simţea adânc 
�i cutremurător. De aceea .acţiunea sa din aceste cinci sferturi de an se 
aseamănă mai mult cu un iureş năvalnic decât cu o luptă obişnuită poli
tică, calculată meticulos în toată desfăşurarea ei. Episcopul atacă şi love
şte fără cruţare. Sunt atăcaţi membrii Cancelariei Aulice transilvane, 
membrii Status-ului catolic, iezuiţii, episcopul latin, sunt atăcate cele trei 
naţiuni dominanate, care îşi împârţeau puterea şi privilegiile. Niciodatâ 
stilul său n'a fost atât de tăios şi de râsboinic. :\Iemoriile redactate în 
acest lung răstimp sunt ţipete sfâşietoare de durere şi disperare şi nu 
arareori de ameninţare făţişă. 

Nu cunoaştem toate memoriile prezentate de Klein, cu acest prilej, 
împărătesei i.\faria Terezia. Cunoaştem însă rezumatul concis al lor. Po
trivit normelor obicinuite, împărăteasa a trimis Cancelariei Aulice transil
vane memoriile episcopului ca să le examineze. Klein cunoscând mentali
tatea Cancelariei, în fruntea căreia se găsea, cwn am amintit contele La
dislau Gyulafi., nu avea încredere în soluţiunile ei şi de aceea a stăruit pe 
lâmgă Maria Terezia să institue o comisiune specială pentru examinarea 
ce1,erilor sale, făgăduind un contingent de 10.000 soldaţi români, cu con
diţia însă ca aceştia să fie comandaţi" de ofiţeri români. Comisia solicitată 
a fost instituită dar şi membrii- ei s'au văzut, în cele din urmi, nevoiţi 
să ţină seamă de' constituţiunea feudală a Transilvaniei, care nu recunoş
tea decât trei naţiuni şi patru. confesiuni, drepturi politice putând avea 

(577) G. MICHAEL GoTLIEB VON IIERMANN, Das alte und neue Kronstadt I, 
Sibiu 1883 p. 226 squ. 

(578) Protocolul citat în arhiva Mitropoliei Blajului. 
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numai membrii acelora. Astfel tot Cancelaria Aulică transilvană a fost 
aceea, care a trebuit să se pronunţe asupra memoriilor episcopului. In
tâmplarea a făcut să ni se păstreze actele care cuprind cererile lui, opinia 
Cancelariei la fiecare din ele şi replica lui Klein (579). 

Cererile episcopului se împart în două categorii : cereri de natură 
bisericească şi cereri de natură politică. Primele sunt cunoscute fiindcă 
au fost repetate mereu în memoriile precedente ale lui. Nou este acela 
în care · pretinde că acolo unde sunt credincioşi de mai multe confesiuni, 
biserica să se dee acelora care fo�mează majoritatea, conform dispoziţiunilor 
legilor ardelene. La observaţia Cancelariei, că împlinirea acestei cereri ar 
însemna ca nobilii şi magnaţii să-şi dea bisericile iobagilor lor cari sunt 
numai toleraţi ceeace ar fi deosebit de jignitor şi prejudicios pentru ei şi 
ar provoca revolta reformaţilor, a luteranilor şi a unitarianilor, Klein a 
răspuns aspru şi tăios: opinia este fără temeiu căci şi noi suntem recu
noscuţi pe baza art. 3 al diplomei a doua leopoldine. Este fără temei 
afirmaţia că dacă s'ar împlini cererea noastră, domnii ar fi siliţi să-şi dea 
bisericile iobagilor, fiindcă în fundus regius există un singur demn, prin
cipele ţării. Apoi n'am cerut să se dea bisericile iobagilor ci cultului catolic 

fiindcă biserica noastră e unită cu cea catolică. Această favoare ni se 
refuză numai din ură naţională şi comisiunea Cancelariei preferă ca Ro
mânii asupriţi până la moarte să sfârşească cu cererile lor pline de lacrimi 
decât ca şi necatolicii să ajungă să se roage de alţii. 

Privitor la teologul iezuit Cancelaria a propus ca după ce episcopul 
nu nea să-l întreţină, să se separe o anumită parte din domeniul vlădi
cesc care să se administreze separat, veniturile fiind puse la dispoziţia 
teologului. Klein răspunde acuzând felul superficial cum a fost examinată 
problema, care l-ar dispensa de orice observaţie, apoi adaugă : este curios 
că pe mine mă obligă să ţin teolog pe baza diplomei a doua leopoldine, 
dar când cer eu să se execute şi celelalte puncte ale ei mi se răspunde 
că nu se ştie că oare fost-a publicată această diplomă şi că oare nu s'au 
ridicat în dietă proteste contra ei. 

Episcopul ceruse confirmarea diplomei a doua leopoldine. Cancelaria 
opiniază că nu s'a găsit conceptul ei, că nici episcopul nu are originalul, 
că nu se ştie dacă a fost publicată în dieta Ardealului şi în ce condiţiuni 
şi, în fine, art. 3 al ei care introduce pe Români între' Status-urile ţării 
este contrar constituţiei ardelene. Klein răspunde : diploma s'a publicat 
şi nu i-a contrazis nimeni. Asta se poate dovedi cu mărturii publice 
demne de toată încrederea şi o dovedeşte şi delegatul re�ormaţilor Pilspoki, 

(579) A. BUNEA, op. cit., p. 62 squ., unde. se dă o amplă analiză a acestui 
foarte interesant document. 
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care se referă la art. 3 şi 5 ale .ei. Conceptul ei se găseşte în arhiva 
Cancelariei, cum a declarat-o registratorul boer. Dacă împăraţii Iosif I. şi 
Carol VI n'au confirmat-o cauza au fost duşmanii noştri. Cancelaria ne 
trimite iarăş la guvern, a cărui părere se cere privitor la această diplomă, 
ori guvernul este duşmanul nostru clei dacă nu ne-ar fi duşman de mult 
putea da informaţiile necesare asupra acestei chestiuni. De ură sunt con
duşi faţă de naţiunea română şi catolicii din Ardeal. Ce bine putem 
aştepta dela o nouă diplomă dacă va lipsi din ea art. 3, unica mângăiere 
a naţiunei noastre? Binevoiască să explice Cancelaria Aulică, cum s'a 
putut referi diploma din 21 August 1738 care impune ţinerea teologului 
la diploma amintită dacă ea nu are nici o valoare. 

Privitor la problemele de natură politică, Klein ceruse ca Românii în 
sensul diplomei a doua leopoldine să fie încorpotaţi naţiunilor recunoscute 
şi să nu mai fie socotiţi numai ca toleraţi. Opinia Cancelariei era că cere
rea ar putea fi cu greu împlinită.fiindcă Românii au fost până acum tole
raţi şi deci incorporarea lor între naţiunile recunoscute s'ar .putea face 
numai cu învoirea acestora. De aceea propune să se ceară părerea Status
urilor. Pe episcop opinia Cancelariei îl revoltase profund şi revolta ţâş
neşte aprig din răspunsul pe care l-a dat : dacă nu se găseşte nici o difi
cultate în faptul că Românii poartă toate sarcinile publice ca şi celelalte 
naţiuni, ba chiar mai mult decât ele, pentru ce să nu fie şi ei puşi pe 
picior de egalitate şi în ceeace priveşte drepturile, când însăşi legea firii 
(jus naturae) spune dl "qui sentit onus sentiat et commodum"? Dacă 
naţiunea ,română ar zice: noi vrem să ne separăm complet de celelalte 
naţiuni atât în ceeace priveşte dările cât ljii celelalte sarcini atunci s'ar 
vedea care este dificultatea cea mai mare : a realiza această separare ori 
a incorpora şi naţiunea română între Status-uri ? Suntem şi noi de părerea 
să fie consultate Status-urile, dar mai întâi să se confirme diploma. Se 
miră Cancelaria că cere incorporarea între Status-uri un popor care până 
aci a fost numai toler.at. Nu de asta să se mire ci să se mire că acest 
popor, devenit acum unit, nu ia cu forţa beneficile de care se bucură 
catolicii, ca să nu mai fie supus urei despotice naţionale a celorlalte naţiuni. 
Episcopul ceruse ca dânsul şi succesorii săi să fie membri ai guvernului 
ardelean iar doi dintre nobilii români de ritul grecesc să fie numiţi con
silieri la Tabla regească şi alţii în alte slujbe înalte iar nenobilii să fie 
admişi în breslele meseriaşilor. Părerea Cancelariei era ca cerearea să fie 
respinsă fiindcă postul de membru al guvernului l-a solicitat vlădica şi 
sub Carol VI şi nu l-a obţinut, apoi nici episcopii latini nu sunt toţi, de 
drept, membrii ai guvernului ci fiecare a fost numit individual, fără nici 
o garanţie pentru urmaşul său. Nu există motive nici religioase nici poli
tice care ar reclama introducerea în guvern a episcopului român. Nu sunt 
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motive religioase pentrucă guvernatorul, episcopul latin, tezaurarul şi alţii 
sunt catolici şi aceştia apără interesele catolicismului căruia îi aparţin şi 
uniţii. Nu sunt motive politice de oarece Românii, cu puţine excepţiuni, 
sunt iobagi iar de soarta iobagilor se îngrijeşte nu numai guvernul ci şi 
domnii de pământ. ln ce priveşte primirea îri bresle, se poate face dacă 
o admit statutele lor. Răspunsul episcopului a căz1:1t şi data acţasta nervos 
şi greu. Da, am cerut şi pe timpul împăratului Carol VI să fiu nurr.it 
membru al guvernului ardelean şi cererea nu mi-a fo„t împlinit!. Mă 
îndoesc că oare făcut-a Cancelaria vreo propunere în privinţa aceasta, iar 
dacă a făcut, acum văd în ce sens a făcut-o. Din părerea ei de acum, 
constat că dânsa nu vrea ca naţiunea mea atât de vrednică de plâns, care 
trebue să îndure o sclavie ca a Evreilor în Egipt, să aibă un ap:lrărtor 
care să se opună tutuor abuzurilor. Cer să fiu numit în felul cum e numit
episcopul latin, deşi este o mare deosebire între catolicii de ritul latin şi 
noi, fiindcă ei au pe lângă episcopul o mulţime de alţi reprezţntmţi în 
guvern pe când noi nu avem pe nimeni care să ne apere. 

Cancelaria spune în opiniunea sa, continuă Klein, că nici din rr.otive 
religioase nici din motive politice numirea mea nu este necesad. (i)piniu
nea e lipsită de orice ,terr.eiu fiindcă pb� acum nici UJ1Ul ăin membri 
catolici ai guvernului nu a făcut nimic pentru preoţimea unită �. cum 
ştie prea bine Inalta Curte, dânşi au numai ctivinte de batjocor� la adresa 
acelei preoţimi. Aceşti domni catolici, cari sunt unguri nu romini, iubesc 
foarte unirea dar din ură naţională vreau si·i "ţiri4 pe români numai slugi 
unitţi şi sclavi valahi. Dacă naţiunea română cont:ţibue cel mai mult t;i. 
În1pozitele. din. care se plătesc salariile membrilor guvernului, pentruce nu 
ar putea avea şi ea pe cineva care să„i apere interesele ? ln ceeace prlv�te 
motivele politice, poporul român tref>ue să aibă un membru în guvern ca 
să nu mai fie atât de greu prigonit din ură naţionaU, dci asta e contra 
dreptăţii şi a echităţii şi e pllcat. Nu este adevărat că Românii ar fi, cu 
puţine -excepţiu�i, iobagi căci în fundus regius unde Românii îi întrec cu 
mult pe Saşi nu e nici unul iobag ci 'toţi sunt oameni liberi. Avem -apoi, 
ueo 700 nobili. Dar chiar presupunând că toţi Românii ar fi iobagl, eu 
am arătat cât au fost de storşi de ciitre domnii de p:lmânt, încât nu mai 
sunt capabili să mai poarte sarcinile publice. 

Klein mai ceruse ca cei doi. vicari ai săi, precum şi rotarul clerului 
şi teologul să fie numiţi membri ai dietei. Cancelaria propune ca împli
nirea cererii să fie amânată că� dacă s'ar numi cei de mai sus, s'ar 
spori numărul membrilor catolici ai dietei, ceeace ar indispune pe neca
tolici. Episcopul n'a· rămas nici aici dator cu răspunsul. Fiindcă nu se 
poate invoca nici un argument împotriva cererii noastre, spune dânsul, se 
recurge la cel mai rafinat mijloc de a o eluda, adică la mijlocul amânării, 
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cum se întâmplă totdeauna cu cererile noastre drepte, ca la urmă, când 
revenim, să ni se spunll. că lucrul acesta l-am mai cerut dar ni s'a refuzat. 
Acestea sunt ranele noastre care nu se vor vindeca niciodată dacă nu ne 
1,a veni în ajutor mila împărătească. Aducă-şi comisiunea aminte de tim"". 
purile principilor calvini când şi episcopul lor era isgonit din ţară. Mai 
dureros e că sub un regim catolic se face opoziţie uniţilor, care şi ei sunt 
catolici ca să nu intre în dietă şi astfel să poată fi maltrataţi şi în viitor. 
Dacă nu pot fi numiţi membri ai dietei preoţi uniţi, sâ fie numiţi mireni 
uniţi. 

Episcopul ceruse apoi să se elimine din colecţia de legi ale Ardealului 
acelea care sunt injurioase pentru Români, să se confirme vechile diplome 
date de principii ardeleni în favoarea preoţimei unite (Aci se înşiră 5 astfel 
de diplome, începând cu aceia din 3 Iunie 1609 a lui Gavrilă Bathory şi 
până la aceia din 12 August 1676 a lui Mihail Apafi care, toate, o scu
teau de plata dijmelor după pământurile cultivate de ea) şi ceeace este 
extrem de interesant, ţinându-se seamă de timpul când a fost făcută, 
Klein mai cerea ca robotele pe care iobagii români sunt siliţi să le facă 
domnilor de pământ să se reducă la 2 zile pe săptămână în loc de 4, 
ca în Fundus regius iobăgia să fie desfiinţată cu totul, fiindcă, deşi Ro
mânii de-acolo sunt ţărani liberi, totuşi sunt siliţi să facă robote. ln fine, 
pământurile pe care domnii le-au luat dela iobagi din ură naţională să li 
se restitue. 

La sfârşitul opiniei sale asupra cererilor lui Klein Cancelaria propune 
împ�rătesei, ca episcopul să fie oprit a mai merge la Curte, fără o auto
rizaţie specială, cum este oprit şi colegul său de ritul latin. Vlădica ră
spunde că nu are nimic împotriva unei astfel de măsuri, cu condiţia însă 
ca să fie numit şi dânsul membru al guvernului, cum e episcopul latm. 
Altfel, încheie răspunsul, protestez. 

ln ajutorul episcopului, care se sbătea, cum s'a văzut, ca să convingă 
Curtea împărăteasd de dreptatea cererilor sale, au venit şi cei de-acasă. 
Un memoriu semnat de " clerul şi naţiunea română din Transilvania, unită 
cu adevărata biserică romano-catolică " a fost trimis în August 1743 îm
părătesei. Autorii lui îi amintesc de sacrificiile aduse de naţiunea română 
în răsboiul pe care-l poartă cu duşmanii, frământările episcopului, care se 
găseşte în Viena de un an de zile şi de luptele grele şi costisitoare pe 
care naţia şi clerul român le poartă de peste 30 de ani cu imense chel; 
tueli pentru dobândirea dreptăţii. Dacă n'a isbutit până acum, asta se 
datoreşte nu netemeiniciei cererilor ci opoziţiei aprige a vrăşmaşilor (wegen 
harten Entgegenstehung unserer Widersprecher); Nu ştim nici acum, con
tinuă memoriul, că oare ne vom împărtăţi de bunătatea şi mila Majestăţii 
Voastre ori ne vom prăbuşi noi şi. u�şii noştri, îngropându-ne între 
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lacrimi şi suspine mima în pământul rece (oder gănzlichen zwn volligen 
Untergang unserer �achkommenschaft mit blutigen Thrlinen und Seufzen 
unsere Herzen in die kalte Erden verbergen sollen). Memonul refenndu-se 
la acuzaţiile aduse de duşmani, că Românii nu ar fi sincer uniţi, declară 
că dacă vor fi satisfăcute cererile prezentate prin episcopul cu toţii vom 
face din nou, deşi am mai făcut-o odată, mărturisirea de credinţă cato
lică (580). 

N'au stat î�să cu mâinile în· sân nici naţiunile privilegiate. Am văzut 
mai sus, că delegaţia trimisă de dieta din· 11+1 la Viena, primise instruc
ţiuni categorice ca să împiedice introducerea Românilor în rândul status
urilor. Fiind acum informaţi că punctul central al luptelor lui Klein îl 

formează cererea ca Românii să fie declaraţi naţiunea a patra a Transil
vaniei, Status-urile s'au mişcat din nou. Un memoriu a fost trimis din 
partea lor împădtesei, în care arată că Românii nu pot fi declaraţi na
ţiune fiindcă şi până acum au fost lipsiţi de privilegii, iar numărul mare 
al lor nu poate fi motiv suficient pentru a-i declara naţiune. Prin o 
astfel de declaraţie s'ar face praf prerogativele celor trei naţiuni şi 
meritele . câştigate de cei de acum şi de înaintaşii lor faţă de casa 
domnitoare (581). 

lnainte de a da o soluţiune, împărăteasa a trimis toate actele acestui 
mare proces, care părea fără sfârşit, dintre Klein şi Status-urile ardelene, 
conferinţei ministeriale. Conferinţa s'a ocupat de ele în şedinţa din 17 
August 1743. Din procesul verbal al hotărîrilor ei, cunoaştem numai 
partea care se referă la diploma a doua leopoldină. Conferinţa constată, 
ma1 întâi, că nu e sigur.dacă a fost ori nu publicată în dieta Transilvaniei 
şi dacă a fost publicată i-a contrazis cineva ori nu. Este cert însă că n'a 
fost confirmată de împăraţii Iosif I şi Carol VI, asemenea e cert că Sta
tus-urile ardelene ar socoti introducerea între ele a Românilor pe baza 
art. 3 al amintitei diplome potrivnică legilor fundamentale ale principa
tulci. Având apoi în vedere că originalul ei nu s'a găsit, că dijmele şi 
quartele sunt ori ale fiscului ori au fost cedate domnilor. de pământ şi 
altor donatari şi că diploma a doua leopoldină, chiar dacă s'ar încerca 
acum publicarea ei, ar întâmpina opoziţia întregei ţări, conferinţa propune 
să fie amânată confirmarea ei precum şi soluţionarea acelora dintre cererile 
episcopului care urmăresc numai avantagii lumeşti nu spirituale, pentru 
timpuri mai liniştite. Să se dea· însă ordin guvetnului ardelean să facă 
ce�cetări privitor la diploma a doua leopoldină. Până atunci să fie confir-

(580) HURMUZACHI, Documente VI, p. 569�70. Larg rezumat românesc în Bu
NEA, op. cit., p. 86-87. 

(581) ToTH ANDRAS, op. cit., p. 72-73. 

I 
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mată diploma din 16 Februarie 1699 care a fost publicată fără 01c1 o 
opoziţie şi care eşte "iuribus unitorum sufficiens" (582). 

ln fine, la 9 Septembrie 1743 după atâtea consultări, referate şi " opi
niuni " împărăteasa s'a pronunţat şi ea în decretul adresat guvernului şi 
Status-urilor ardelene. După ce aminteşte repetatele cereri ale episcopului 
privitoare la preoţimea şi naţiunea română şi lucrările comisiunilor insti
tuite de părintele său Carol VI, împărăteasa spune că doreşte să dea o 
dovadă a bunei sale voinţe faţă de Români, filră însă a aduce vreun pre
judiciu celor trei naţiuni recunoscute şi drepturilor altora. Altfel porun
ceşte ca 1) în comitate şi în scaunle săseşti şi secuieşti să se dea preoţilor 
ori o anumită cantitate de cereale ( capeţii) ori porţiune canonică, adică 
pământ din a cărui cultură să se poată întreţine. Preoţii au apoi dreptul 
să încaseze pentru slujbele făcute credincioşilor următoarele taxe : pentru 
botez 6 denari, pentru slobozirea din casă a lehuzei 6 denari, pentru cunu
nie 24 denari, pentru molitvă 3 denari, la Bobotează dela fiecare familie 
3 denari, pentru înmormântare 1 floren, pentru saracustă, cine vrea să i 
se slujească fără a putea fi silit, 2 floreni 40 denari, pentru sărindar se va 
încasa taxa în bani şi anume 9 floreni 60 denari sau în vite nu însă în 
pământ. Toate celelalte taxe precum şi claca se desfiinţează (583). De aceste 
beneficii nu se împărtăşesc preoţii însuraţi a doua oară sau a treia oară. 
2) ln fiecare parohie se va da teren pentru biserică şi casă parohială. 
3) Clerul unit se va bucura de toate privilegiile clerului catolic conform 
diplomei din 6 Februarie 1699 a lui Leopold I şi a hotărîrilor împări
teşti ulterioare. Preoţii uniţi vor plăti, ca şi preoţii catolici, dijmă şi alte 
impozite după pământurile proprii (după cele bisericeşti nu). Apoi ca să 
nu se sporească inutil numărul preoţilor în detrimentul poporului, se ad
mit în satele mari un paroh şi 2 capelani (preoţi ajutători), în satele mij
locii un paroh şi un capelan iar în satele mici un paroh. Se va întocmi 
un tablou al tuturor satelor arătându-se pentru fiecare numărul preoţilor 
şi averile de care dispune parohia. Asemenea se vor arăta sumele pe care 
le încasează episcopul pentru hirotoniri precum şi veniturile în bani ori 
cereale pe care le are dela preoţi şi dela parohii. Vlădica riu va hirotoni 
iobagi fără învoirea domnilor lor. 4) Uniţii pot zidi biserici unde sunt 
în număr mai mare. Despre bisericile plănuite a se zidi, episcopul va 
informa Curtea împărătească. 5) Episcopul e dator, conforn diplomei fun
daţionale din 21 August 1738, să ţină teolog, să-i dea locuinţă potrivită 
în reşedinţa episcopească, 300 floreni, lemne pentru foc şi legume, grajd 
pentru 2 ·cai, fân şi ovâz până când va dispune împărăteasa altfel. 6) Gu-

(582) G. BOGDAN Du1CA, op. cit., p. 39-40. 
(583) Taxele swit, cu două mici excepţiwii, identice cu acelea stabilite de co

misiunea din 1738 şi primite de dietă. 
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vemul va cerceta soarta diplomei din 19 Martie 1701 a cărei copie, dată 
de Klein, se anexează, şi va raporta în curs de 4 săptămâni. Diploma din 
16 Februarie 1699, confirmată în anul 1708 de Iosif I, se confirmă din 
nou. 7) Copii iobagilor uniţi, dacă profesorii îi recunosc capabili, să nu 
fie împiedicaţi să cerceteze şcoala sub pedeapsa prevăzută de art. 1 al 
Approbatae-lor. 8) Asupra cererii episcopului Klein de a declara Blajul 
oraş privilegiat să se ceară şi părerea dietei. 9) Nobilii români uniţi să 
nu fie excluşi dela slujbe dacă au pregătirea necesară. 10) Fiindcă episco
pul a afirmat, fără să precizeze, că mulţi domni au luat terenuri cultiva
bile, livezi, .păduri etc care odată aparţineau satelor, oraşelor ori fiscului 
iar în fundus regius Saşii au luat pămunturile satelor româneşti, să fie 
invitat să arate toate cazurile pe care le cunoaşte. Asemenea să dea şi 
guvernul numele domnilor cari se poartă neomenos cu iobagii lor. 

Celalte cereri ale episcopului, continuă decretul din 9 Septembrie, 
având nevoe de noi cercetări şi infonnaţiuni, se amână. ln fine, guvernul 
este invitat să pună în vedere lui Klein că fără autorizaţie specială prea
labilă nu are voe să mai meargă la Curte, ci chestiunile urgente să le solu
ţioneze cu ajutorul agentului său (584). 

Temerea preoţimei şi a credincioşilor că episcopul se va întoarce dela 
Viena şi data aceasta cu mâna goală s'a dovedit întemeiată. Nici una din 
cererile esenţiale ale lui n'a fost ascultată şi împlinită. Diploma a doua 
leopoldinl't a continuat a rămâne în vânt, Românii n'au fost declaraţi na
ţiunea a patra a Transilvaniei ci au rămas numai toleraţi ca şi înainte, 
dijmele li s'au refuzat preoţilor români, fiind din potrivă şi în viitor datori 
să dea dânşii dijme din roadele muncei aspre a lor preoţiloi: altor culte, 
teologul a rămas în coastele vlădicului, în reşedinţa şi în averea sa, nici 
în guvern şi nici în dietă n'a fost numit nici un român, rămânând în 
aceasta din urmă vlădica singur să apere în mijlocul atâtor duşmani drep· 
tUFile naţiei şi interesele ei. Mai mult chiar, episcopul nu mai avea drep
tul să meargă 1� Viena ca să molesteze lrtalta Curte cu plângerile şi ce
rerile sale. Singurul lucru obţinut, deocamdată pe hârtie, a fost obligaţia 
impusă domnilor de a da terenuri pentru zidirea bisericilor şi a caselor 
parohiale şi pământ pentru întreţinerea preqţilor întrucât nu-i întreţin cre
dincioşii cu contribuţia lor de cereale. In achimb, împărătea.sa a dovedit 
un interes prea suspect pentru taxele pe care le încasează episcopul însuşi 
dela clerul şi credincioşii s�i. 

Şi ca ironia să fie şi mai cruntă, decretul împărăteasc i s'a dat lui 
Klein însuşi în plic sigilat ca să-l predea guvernului fără ll-i comunica şi 
lui cuprinsul documentului. Episcopul însă îl aflase, proba,pil dela acelaş 

(584) Textul decretului în NrLLES, op. cit., II, p. 548-555. 
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registrator Boer, care-i dăsuse şi copia diplomei a doua leopoldine şi-i 
comunicase dl originalul ei se gitseşte în arhiva Cancelariei Aulice tran
silvane. · Astfel a urmat sguduitorul memoriu din 25 Noem:brie 1743 în 
care vlădica face apel dela împărăteasa rău informată la împăriteasa mai 
bine informată. Intreg documentul este o explozie de revoltă şi de indi
gnare redactată în fraze care se rostogolesc ca un puhoiu. Sunt aci de 
cinci sferturi de an, începe vlădica, expunând între multe adversităţi, cu 
dovezile .cele mai limpezi, soarta tristă şi nedemnll a clerului şi a naţiun�i 
române unite şi acum aflu că cu toate stăruinţele mele această soartă 
devine şi mai aspră decât înainte. Face apoi o impresionant:l. oomparaţie 
între situaţia Evreilor şi situaţia RomânHor. Mirenii evrei nu sunt siliţi 
să dea dijme preoţilor altor culte, Românii sunt siliţi, Evreii au instanţele 
lor judecătoreşti iar în Praga au şi o comunitate şi un magistrat, care 

. depinde numai de Majestatea Voastră, Românii nu au. Evreii sunt şi ei 
toleraţi dar au dreptul de a se muta când şi unde vor, Românii nu au 
acest drept. Evreii pot dispune liber de avutul lor în caz de moarte, Ro
mânii nu pot. Evreii sunt protejaţi pentru folosul ce-l aduc altora, Ro
mânii din cauza urei de rasă nu sunt protejaţi de nimeni şi cine ar în
drăsni să-i apere ar fi expus aceloraşi persecuţii ca Românii înşişi. Privi
legiile şi drepturile Evreilor obţinute dela principii şi împăraţii precedenţi 
sunt, la cererea lor, confirmate, ale Românilor nu sunt ci din contra atât 
autorităţile provinciale cât şi Cancelaria a�lică zădărnicesc şi împiedică 
respectarea lor. Diploma din 16 Februarie 1699 a fost confirmau amin
tindu-se numai numele meu în actul de confirmare nu şi succesorii, pe 
cari vreau să-i supună episcopului de ritul latin ca astfel în viitor să nu 
mai fie cine să poată şi să îndrăsnească să apere clerul şi naţiunea română 
şi toate dijmele şi quartele să fie date episcopului latin. Să se sature deci 
şi capra şi să rămână. şi varza (capram et caules in salvo haberent) (585). 
O, sfântă intenţie a catolicilor ardeleni ! Astfel se apără şi se promovează 
sfânta unire ! De aci se vede cine vânează interese materiale. Eu nu lupt 
pentru mine ci am cerut ca credincioşii mei să dea dijmele şi quartele 

(585) Dii;,loma din 16 Februarie 1699 fusese, într'adevăr, confirmată de Maria 
Terezia la 9 Septembrie 1743. Formula de confirmare spune textual : " ... praein
sertas ejusdem Auguatissimi praedecessoris et avi nostri desideratissimi literas 
omniaque et singula in iis contenta, ratas, gratas et acceptas habentes, praesentibus 
literis nostris de verbo ad verbum inseri et inscribi facientes, pro paTte p,ae memo
ratoru m Liberi Baronis lDannis lmiocentii Klein dmique sacerdotum et universaliter 
totius gentis Valachorum, Graecorum et Ruthenorum in antelato Principatu nostro. 
Partibusque eidem annexis degentiwn et existentium sacrae romanae ecclesiae uni
torum,. acceptavimus, approbavimus, roboravimus, confirmavimus et ratificavi:.. 
mus". Nu se spune deci că aprobarea şi confirmarea diplomei se face şi pentru 
succesorii lui Klein. Asta l-a determinat să facă observaţiile de mai sus, privitor 
la intenţia de a supune biserica unită episcopului latin. 
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preoţilor proprii dar duşmanii preferă ca preoţii uniţi sâ le dea preoţilor 
necatolici, deşi, dacă . ar fi date preoţilor mei, aceştia ar ceda o cincime 
seminariului ce s'ar înfiinţa în Cluj pentru întreţinerea �itorilor preoţi 
români şi 50 floreni ar ceda în fiecare an teologului. Evreilor li se face 
dreptate, Românilor, din ură de rasă, nu, ci li se ia şi ceeace au ca .nu 
cumva fiind ·acum uniţi să ajungă şi ei în rândul celorlalte naţiuni. 

Acestea şi altele sunt care lovesc în creştinătate, în catolicism, în 
dreptate, în pietatea faţă de Dumnezeu şi faţă de biserica Lui unită şi 
rănesc până la sânge naţiunea română care suspină într'o nouă robie 
egipteană. Toate acestea Ie-am dovedit în memoriile mele, pe care partia

lissima Cancelarie Aulică le-a nesocotit. Dacă Majestatea Voast�ă aţi fi 
procedat cu domnii dela Cancelaria amintită cum au procedat ei cu noi, 
ar socoti-o aceasta ca cea mai mare tiranie. Domnii din Cancelaria Aulică 
transilvană contrazicându-se şi părtinind în chipul cel mai rafinat numai 
pe conaţionalii lor, catolici şi ne-catolici, s'au silit să stoarcă pentru noi o 
sentinţă de moarte şi se bucurau că, dobândind decretul din 9 Septembrie al 
Majestăţii Voastre, mă pot face de râs şi de batjocură înaintea întregului 
principat şi astfel să terorize clerul şj naţiunea română atât de oprimată. 

Memoriu] încheie cu acest apel care fi muiat şi pietrele : deci, dacă 
Dumnezeu cel atotputernic i-a dat Majestăţii Voastre puteri aci pe pă
mânt ca să faceţi dreptate tuturor supuşµor şi mai ales naţiunilor între 
care naţiunea română ce numără peste 500.000 suflete, nu este cea mai 
mică şi va dat puterea să faceţi dreptate prompt şi cu zelul cu care doriţi 
să v-o facă Dumnezeu faţă de duşmanii voştri, atunci îngăduiţi-mi să fac 
apel la Majestatea Voastră mai bine informată, rugându-vă ce cererile 
mele cuprinse în documentul anexat, să fie date unei comisiuni speciale, 
imparţiale sau unui membru al guvernului care să-l examineze şi să-mi 
comunice mie nedumeririle pe care le-ar avea, ca să le pot înlătura, sco
ţând astfel printr'o hotărîre împărătească naţiunea română şi clerul român 
unit din jugul despotic în care se află azi. Căci dacă voi fi trimis iarăşi 
la Status-urile ardelene, adică la duşmanii . noştri, fără a obţine nimic, 
atunci nu-mi rămâne, mie şi tuturor alor mei, altceva decât să ne adre
săm lui Dumnezeu cel viu apelând la El această cauză atât de asuprită 
de duşmanii noştri cu tot felul de informaţiuni născocite, viclene şi sini
stre (586). 

Nici acest' ţipăt desnădăjduit n'a mişcat pe nimeni şi astfel Klein s'a 
întors în Ardealul său, aducând în plic închis şi sigilat, adresat guvernului, 
documentul care spulbera toate nădejdile şi ale. lui şi ale naţiei. 

(586) Textul în HuRMUZACHI, Documente VI, pag. 567-569. Un rezumat româ
nesc care, ici colo, e tradu�ere aproape textuală în BUNEA, op. cit., p. 92-96. 



I 

302 

XII. LUPTELE LUI KLEIN ÎN DIETA DIN 1744 

Intoarcerea acasă n'a însemnat pentru Klein încetarea luptei ci con
tinuarea ei cu şi mai multă energie şi vigoare, căci pe ziua de 23 Ianuarie 
era convocată dieta ţării al cărei program de activitate avea o importanţă 
excepţională. Dieta trebuia, mai întâi, să înregistreze confirmarea diplomei 
leopoldin.e din 16 Februarie 1699, confirmare pe care Maria Terezia o 
dăduse în 9 Septembrie 1143,. apoi în faţa ei se găsiau propoziţiunile 
împărăteşti, cuprinse în 9 puncte (articole), dintre care punctele 6 şi 7 
îi priveau direct şi pe Români. ln fine, vlădica trebuia să predea guver
nului pentru a fi prezentat dietei plicul cu hotărîrile din 9 Septembrie 1743 
ale împărătesei. 

Atât episcopul cât şi membrii dietei simţiau că se găsesc în faţa luptei 
finale şi decisive. Klein, după sângerosul eşec suferit la Viena, cunoscând 
mentalitatea şi vederile reprezentanţilor celor trei naţiuni, sigur, nu aştepta 
nimic din partea lor. Spusese limpede acest lucru şi în ultimul memoriu 
trimis, pe când se afla în Viena, împărătesei. De aceea intervenţia sa în 
cursul desbaterilor n'a fost o luptă pentru a convinge ci a avut caracterul 
unei mari, definitive şi ultime răfueli cu nişte oameni dela care era hotărît 
să nu mai nădăjduiască nimica precum era hotărît nici să nu-i cruţe. De 
altă parte; guvernul şi membrii dietei, cari cunoşteau toate acuzaţiile, pe 
care li le adusese cu o neobişnuită sinceritate episcopul în multele sale 
memorii prezentate Curţii împ!rlteşti cu prilejul recentei sale petreceri în 
capitală, erau curprinşi de o nestăpânit� furie faţil de îndrăsneţul care 
at:lca cu pasiune şi violenţă temeiurile înseşi ale ordinei constituţionale ale 
ţării, pe care se întetneiau privilegiile şi bunăstarea fiecăruia din ei şi, a 
tuturora împreună. Vlădica a stat şi acum neînfrânt în mijlocul furtunii 
pe care o deslănţuia fiecare cuvânt şi' fiecare gest al lui. Memoriul trimis 
la 19 Iunie 1744, prin agentul vienez al lui Klein, Hardt, de către ·repre
zentanţii catolicilor ardeleni de ambele rituri descrie sobru şi plastic situa
ţia în dietă a .episcopului : toţi sunt contra lui şi el• în numele clerului şi 
al poporului este singur contra tuturor şi astfel nu ar fi mirare dacă din 
cauza multelor asupriri şi persecuţii şi-ar pierde mintea (587). 

Intâiul conflict violent între Klein şi membrii dietei a isbucnit când 
a fost prezentată diploma din 9 Septembrie 1743 a Mariei Terezia cu care 
a confirmat diploma din 16 Februarie 16�9 a lui Leopold l. Aceasta din 

(587) Widcr wclchcn alic scynd und cr nominc clcri ct populi dcr cinzigc 
allcin widcr alic ist, dass also kcin Wundcr wiirc, so cr schon vcrmog viclfaltigcn 
Untcrdriickqngcn und Vcrfolgungcn von Sinncn kommcn warc. HURMUZACHI, 
Documente VI, p. 574. 



urmă pusese, cum ştim, pe picior de absolută egalitate biserica unită, atât 
în ce priveşte bisericile înseşi cât şi persoanele bisericeşti şi bunurile lor 
cu biserica latină, cu bisericile, persoanele bisericeşti şi bunurile lor (588). 
Dieta a hotărît să se înregistreze diploma. de confirmare cu precizarea, că 
de privilegiile amintite beneficiază numai preoţii ţi bunurile bisericeşti nu şi 
bunurile private ale preoţilor. Episcopul a ·protestat împotriva acestei inter
pretări restrictive şi s'a plâns împărătesei care a cerut apoi informaţiuni 
tot dela dietă. În vorbirea ţinută în sinodul din 25 Iulie 1744 Klein 
explică motivele care l-au determinat să refuze acceptarea înregistrării : 
cu interpretarea amintită a diplomei: verum est quod cum eiusmodi cir
cumscriptione acceptare noluerim neque consentire possumus, ut illi pro 
suo Iubitu cum praejudicio nostro interpretentur. Haud enim concessum 
est alteri quam regi regia interpre.tari privilegia. (G. Bogdan Duică, op. 

cit., p. 54). Observaţiile cu care dieta hotărîse să înregistreze diploma din 
9 Septembrie 1743 a împărătesei nu erau decât o parafrazare a propriilor 
cuvinte ale acesteia, căci împărăteasa însăş spunea că după pământurile 
private ale lor, nu după acelea ale 'bisericei, preoţii sunt datori să dea 
dijme şi să plătească toate celelalte contribuţiuni şi taxe. Interpretarea 
restrictivă o făcuse deci Maria Terezia. Klein Ştia foarte bine acest lucru 
fiindcă dânsul adusese diploma dela Viena şi o prezentase dietei la sfâr
şitul lui Ianuarie 1744. Episcopul însă îşi avea punctul lui de vedere care 
era : bisericile româneşti nu au decât în foarte puţine locuri pământ bise
ricesc destinat întreţinerii preoţilor. Astfel preoţii se întreţin din pământul 
propriu. Fiind _acesta mijlocul de traiu al lor, el ţine locul plimântului 

bisericesc din biserica latină şi de aceea roadele lui trebue să se bucure de 
scutinţele garantate de diplomă. Protestul se îndrepta astfel împotriva 
diplomei împărăteşti pe care o atăcase, fără nici o rezervă, şi în memori<1l 
întocmit după ce aflase cuprinsul plicului sigilat ce i se dăduse la Viena 
ca să-l predea guvernului ardelean. 

Iată o pildă a felului cum se desfăşurau discuţiile între episcopul 
Klein şi Status-urile ţării Ardealului în dieta în 1744 : Românii sunt nişte 
vagabonzi1 ziceau Status-urile ; nu pot fi altfel deoarece sunt asupriţi pânli 
la sânge, răspundea episcopul. Su1lt numai tlirani şi iobagi, ziceau Status
urile ; nu este adevărat, răspundea Klein, clici avem Români nobili în distric
tttl Făgilraşului ţi liberi în fundus regius. Sunt tâlhari şi hoţi, ziceau Status
urile ; nu trebue sli •t:d miraţi, răspundea episcopul, clici acestor oameni 

(588) Graeci ritus sanctae romanae ecclesiae unitorum turn ecclesiae ipsae, 
turn ecclesiasticae personae turn earum res ... eadern prorsus irnmunitate ecclesia
stica gaudere debent, qua ecclesiae personaeque latini ritus ex sacrorum canonum 
praescripto et terrenorum principum consensu indultis et privilegiis effective per
frui gaudereque dignoscuntur. 
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a/ară de piele nu li se /asa nimic cu ce să se hraneasca. Sunt leneşi ziceau 
Status-urile ; dar numai Românii vii. lucrează ocnele, minele de fier şi de aur 
şi unora li se trage fi pielea după ei, răspundea tăios vlădica. Clerul fi 
poporul român nu sunt uniţi din inimă, ziceau iarăş Status-urile; despre 
celea ce sunt ascunse în inima omului numai Dumnezeu poate judeca, răspun
dea episcopul (589); 

Conflictul dintre Klein şi ceilalţi membri ai dietei a atins culmea când 
s'au discutat art. 6 şi 7 ale proporziţiunilor împărăteşti din 20 Iulie 1742. 
Articolul cuprindea şi următorul text care urma să fie votat de dietă şi 
astfel să devină lege: universos et singulos fideles nobis dilectos carae nobis 
Transilvaniae trium nationum status et ordines, sine discrimine religionis, 
etiam sacrae romano-catolicae ecclesiae graeci. ritus vere unitorum, cum et illi 
catholici sint, reddimus hisce certos et securos non secus ac alios quosvis cuis
vis gradus et conditionis ... incolas universos et singulos quod eosd#n in suis 
juribus, legibus, privilegiis immunitatibusque et indultis quae videlicet ab alte 
dictis augustissimis praedecessoribus ... concessa et indulta faere clemtissime non 
modo confirmemus verum etiam illibatae simus conservaturae. Textul este 
limpede : împărăteasa confirmă şi se obligă d respecte drepturile şi privi
legiile bisericii unite, care şi ea e catolică, şi ale credincioşilor ei de orice 
grad şi condiţiune. Este ceeace a cerut Klein mereu în numeroasele sale 
memorii şi petiţii şi ceeace se cuprindea în art. 3 al faimoasei diplome a 
doua leopoldine atât ·de multă discutată. · 

Status-urile n'au acceptat textul propus de împărăteasa decât cu adau
sul că fraza graeci ritus unitorum să se refere numai la preoţii şi la nobilii 
români, a căror ctmdiţie rămâne egală cu aceea a celorlalţi preoţi şi nobili 
din teritoriul în care sunt stabiliţi, fără să formeze a patra naţiune a ţării. 
Fraza să nu se refere apoi la poporul de rând şi la fiii preoţilor de origină 
din acest popor, ca să �u se răstoarne sistemul constituţional al patriei şi 
nici plebea valahă şi alţi străini să nu fie primiţi între naţiuni cu preju
diciul drepturilor, privilegiilor şi prerogativelor celor trei naţiuni recuno
scute (590). Acelaş articol abrogă dispoziţiunile contrare credinţei romano
catolice, cuprinse. în vechile legi ardelene votate pe timpul principilor cal-

(589) A. BuNEA, op. cit., p. 99 fără indicarea isvorului. 
(590) Tenninos autem graeci 1itus unitorum mentionato resolutionis regiae 

paragrapho insertos ad ecclesiasticos solum et nobilitare praerogativa gaudentes, 
quorum conditio ea est, quae reliquorum patriae civium et qui eidem nationem 
e ttibus receptis systema huius principatus constituentibus, ubi per adeptionem 
bonorum sedem sibi fixerunt, hoc ipso absque quartae nationalitatis erectione ac 
constitutione annumerati sunt, refl'eri, non vero ad plebeos vei filios poparum e 
plebea aorte assumptorum extendi posse, aut debere ne systema huius principatus 
evertatur, neve pleba valachorum aliorumque advenarum numerum inter nationea 
faciat ac vei ulli trium nationum earuinque iuribua, privilegiis, immunitatibua et 
praerogativis praejudicio aţt, inteUigimus. 
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vini. Toate celelalte dispoziţiuni ale lor rămân însă în vigoare, deci rămân 
şi acelea care îi declară pe Români numai toleraţi şi recunosc numai trei 
naţiuni. 

Art. 7 al propoziţiunii împărăteşti acceptat de dietă şi devenit astfel 
lege, recunoaşte episcopia unită a Făgăraşului cu averile şi beneficiile pe care 

le avea atunci, deci fără dreptul de a dobândi în viitor altele. 
În faţa acestor încercări de a perpetua mizeria morală şi materială a 

naţiei române care trebuia să rămână pentru totdeauna în afara cadrelor 
constituţionale ale ţării, episcopul a redactat un energic protest. Protestul, 
al cărui text ni' s'a păstra,t, a fost dat protonotarului ca să-l ·citească în 
şedinţa publică a dietei. Efectele lecturii acestui protest ni le descrie me
moriul amintit mai sus, trimis împărătesei de către catolicii de ambele 
rituri : a fost ceva nemai auzit purtarea unor deputaţi când episcppul de 
Făgăra�. baronul Klein, a dat protonotarului protestul său scris în termeni 
cuviincioşi şi a fost prezentat de către acela dietei. Când s'a citit impu
tarea că dieta lucrează contra intenţiei manifeste a Majestăţii Sale, a isbuc
nit un strigăt asemenea aceluia : restigenşte-1, restigneşte-1, atăcându-1 că 
îndrăsneŞte să protesteze împotriva unei ţări întregi (591). Nimic nu do
vedeşte mai bine proporţiile pe care le-a luat conflictul decât f�ptul, că 
episcopul, care înfruntase atâtea furtuni în cursul frământatei sale vieţi, 
şi-a retras protestul de frica V!olenţei (592). 

Au intervenit însă credincioşii, cărora· li s'au alăturat şi unii catolici 
nemulţl.,IJll.iţi, trimiţând împărătesei prin ·cunoscutul agent al lui Klein, 
lungul memoriu de c;:are am vorbit. Memoriul dă, mai întâi, o scurtă 
istorie a felului cum au fost discutate propoziţiunile trimise de ea dietei, 
fiind, la început, primite fără nici o modificare, cum pe urmă-r Status-urile 
au revenit modificând art. 6 şi 7, făcând prin aceste modificări situaţia 
bisericii catolice şi unite mai rea decât înainte. Fapta lor, în urma căreia 
uniţii devin din toleraţi sclavi înlănţuiţi, este păcat contra lui Dumnezeu, 
contra naturii şi chiar şi contra intereselor împărătesei, a binelui public 
al ţării şi a iubirii aproapelui. Este păcat contra lui Dumnezeu a răpi 
cuiva posibilitatea de a se instrui în lucrurile de credinţă, cum se face cu 

(591) Ist annoch etwa unerhortes, wie weit sich einige Deputirten haben 
eingelassen, als der Fogarascher Bischof, Baro Klein ... seine Protestation obwohl 
in klimflichsten Terminis einem Protonotario eingereicht und von dannen zum 
Landstănden ist gebracht worden ; allwo da man es offentlich verlesen und sobald 
als die \Vorter contra expressa m et seriam mente m Suae Majestatis gehoret wor
den, ein solches Geschrei nicht anderst als crucifige crucifige enstanden und gesagt 
worden, wie und worumen er sich unterstunde wider ein ganzes Land zu protes
tieren ... HuRMUZACHI, Documente VI, p. 5�4 cfr. şi vorbirea episcopului ţinută 
în sinodul din 25 Iunie 1744 în Gh. BOGDAN Du1cA, op. cit., p. 55. 

(592) Mithin da der Bischof Gewalt bevorchtete und Uble Folgerungen ver
meinden mochte musste er offentlich die Sach wiederrufen, spune memori.u-I citat. 
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Românii, cari sunt reduşi la starea de cerşetori nemaiputând purta sarci
nile publice şi, mai_ ales, neputându-şi .trimite copii la şcoală unde să se 
formeze elemente capabile a instrui poporul. Este păcat contra naturii 
"portare onus puhlicum cum caeteris nationibus et non sentire comffl()dum cum 
ipsis ". Memoriul arată apoi că Românii .sunt locuitori mai vechi ai ţării 
decât Ungurii, că situaţia tristă în care au ajuns în cursul vremii se dato
reşte schismei, iar situaţia bună a celorlalte naţiuni se datoreşte aparţinerii 
lor la catolicism. Acum acestea, deşi au părăsit catolicismul, beneficiază 
de privilegiile obţinute pe când erau catolice şi pentru că erau catolice, 
iar Românii trecuţi la catolicism continuă a fi trataţi ca robi. ln încheiere, 
împărăteasa e rugad să refuze aprobarea articolelor citate în forma pro
pusă de dietă, declarând nulă revocarea protestului prezentat de episcopul 
dietei, revocare făcută de frică în mijlocul scenelor violente a căror des
criere o dă. Fără îndoială, memoriul a fost opera lui Klein p'entrucă 
cuprinde ideile şi argumentele lui, unele părţi fiind simpla parafrazare a 
ultimului memoriu trimis, când era încă în Viena, în 1743, împllrătesei. 

Episcopul a intervenit şi personal rugând pe împllrăteasa să menţină 
nemodificate propoziţiile sale şi să pună capăt persecuţiilor şi asupririlor 
" păcătoase " ale Românilor (593). 

Activitatea neîntreruptă a lui Klein, cererile lui tot mai îndrăsneţe şi 
mai stăruitoare şi răsunetul pe care, fără îndoială, l-au avut, au silit Sta
tus-urile ardelene să privească problema românească în faţă, în întreg 
complexul ei. Reprezentanţii celor trei naţiuni privilegiate şi-au dat seama 
că acum nu mai e vorba numai de a da ori a nu da preoţilor români 
dijme, de a încasa ori a nu încasa dela ei taxe şi impozite, de. a admite 
într'un sat un preot ori mai mulţi, ci e vorba de o mare primejdie ce 
ameninţă sistemul politic însuş al Transilvaniei. Problema se prezenta, 
deci, în forme cu mult mai grave decât cum se bănuia până aici şi ea a 
început a produce serioasă îngrijorare în sânul elementelor cu răspundere 
ale naţiunilor recunoscute. Această îngrijorare şi-au exprimat-o Status
urile în marele memoriu De intestinis Transilvaniae malis et eorum remediis 
curativis salutaris meditatio, întocmit la 3 Mai 17#, deci în cursul dietei 
însăş. Autorul lui a fost baronul Daniel Istvan senior, un membru fruntaş 
al ei şi fruntaş al bisericii reformate. Voluminoasa lucrare se ocupă şi de 
Români în legătură, fireşte, cu acţiunea lui Klein. 

ln concepţia Status-urilor cheia de bo'ltă a vieţii constituţionale a 
Ardealului şi, deci, a normalei lui desvoltări, este unirea celor trei naţiuni. 
Dificultăţile care s'au ivit în cursul evoluţiei lui istorice se datorau nu 
divergenţelor dintre naţiuni ci divergenţelor confesionale. Acest sistem 

(593) Textul în HURMUZACHJ, op. cit., p. 575-76. 
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constituţional trebue menţinut fiindcă numai el garantează securitatea ţării. 
După aceste consideraţiuni generale, memoriul se ocupă de Români şi de 
cererile lui Klein ale cărui tendinţe trebuesc socotite crimă de trădare, 
(Nota infidelitatis) fiindcă urmăresc răsturnarea legilor fundamentale ale 
Statului. Românii constituesc o primejdie capitală pentru ţară deoarece 
se sporesc într'un mod îngrijorător. Sate întregi care înainte cu SO de ani 
aveau o populaţie mixtă română şi maghiarii ori .română şi săsească, azi 
sunt curat româneşti. Sunt apoi numeroase sate în care numai biserica 
şi zidurile din jurul ei mai arată că acolo au locuit odată maghiari ori 
saşi. Acum sunt locuite numai de Români. Dacă nu se va zăgăzui revăr
sarea aceasta a Românilor, ei vor juca în viaţa provinciei rolul calului 
troian care va aduce pieirea celor trei naţiuni. Drepturi şi privilegii nu 
se pot da străinilor ; ori Românii, cu excepţia nobililor, trebuesc conside
raţi ca atare. Ei sunt primejdioşi apoi şi din cauza legăturilor strânse pe 
care le au cu ortodocşi din afară de frontieră, din Principate, din Serbia, 
Bulgaria, Grecia şi Rusia. Dacă Transilvania nu ar fi înconjurată de munţi 
cari o împrejmuesc ca o coroană, de mult ar fi fost absorbită de coreli
gionarii lor vecini (594). Din motivele arătate, încheie interesantul memo
riu, împărăteasa trebue să menţină actualul sistem constituţional şi politic 
al Transilvaniei, căci numai aşa poate fi apărată de " periculosae machi
nationes " ale lui Klein (595). 

Impărătea�a nu s'a lăsat impresionată de protestele episcopului român 
unit şi ale credincioşilor lui, ci la 7 August 1744 a aprobat modificările 
făcute de Status-urile ardelene care au obţinut astfel putere de lege.1 De
cretul din 9 Septembrie 1743 cu hotărîrile împărătesei privitoare la cererile 
prezentate de Klein în anii 1742-1743 nu au fost discutate de dietă. Epi
s.copul le predase guvernului numai la 2f Februarie' 1744 cu rugămintea 
de a nu le supune încă discuţiei publice, fiindcă poporul, aflând că vlă
dica lor s'a întors dela Curte şi acum cu mâna goală, s'ar putea deda la 
mişcări primejdioase pentru ordinea publică. Astfel decretul a fost discutat 
numai de dieta din 1746. 

(594) Transilvania exigua ... nisi alpibus et montibus Carpaticis fuisset coronae 
instar circumscripta, taliterque pro naturae fortificatione immunita, iam diu per 
antelatos valachorum transilvanorum fidei consortes vicinos absorbenda erat. 

(595) Memoriul e tipărit de KBLEMEN LAJOS, în Ujabb adattdr a vargyasi 
Daniel Csdlad tărtenetihez.·Cluj 1913. O anali;ă al lui în ToTH ZOLTAN, op. cit., 
p. 134-137 şi cfr. şi .TOTH ANDRAS, op. cit., p. 73-74. 
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XIII. APARIŢIA ÎN ARDEAL A AGITATORULUI SÂRB 
VISARION SARAI. SINODUL DIN VARA ANULUI 1744 

De altfel situaţia episcopului fusese sdruncinată, chiar în cursul celor 
mai grele lupte, de apariţia în Ardeal a călugărului sârb Visarion, care 
sguduise, într'o mare parte a ţării, plăpânda operă a unirii cu R9ma. 
Apariţia "şarlatanului bosniae" cum îl numise odată N. Iorga [Revista 
istorică XXVI (194-0) p. 292] a dat numeroşilor duşmani ai imeetuosului 
şi neastâmpăratului vlădică o armă cu care câştigarea biruinţei era sigură. 
Status-urile declaraseră în repetate rânduri că unirea nu există şi că preo
ţii însişi se declară uniţi numai de dragul beneficiilor făgăduite de diplo
mele împărăteşti. Vlădica spusese şi el, la 3 Decembrie 1737 în faţa 
comisiei prezidate de baronul Toroczkai că clerul român s'a unit cu con
diţiunea de a obţine beneficiile şi foloasele de care se bucură clerul catolic 
şi d, dacă nu le obţine, va sta pe gânduri. Apoi la 21 Februarie 1744 
când a predat guvernului plicul cu decretul împărătesc din 9 Septembrie 
1743, a cerut să nu fie publicat cuprinsul lui, deoarece s'ar putea întâmpla 
ca poporul nemulţumit să se dedea la mişcări primejdioase. De altfel, în 
memoriul întocmit după ce Visarion aprinsese focul, memoriu în care a 
cerut împărătesei să refuze sancţionarea în forma votată de dietă a art. 6 
şi 7 din propoziţiunile dânsei, o spusese fără înconjur, că dacă nu i se va 
împlini cererea, nici o mie de alte privilegii nu-l vor satisface, ci va pro
testa mereu ori va încerca pe altd cale sc't împiedice aplicarea articolelor 
amintite (596). Această alttl cale s'a văzut şi se vede : revolta împotriva 
unirii şi părăsirea sgomotoasă a ei. Mai mult : episcopul a fost invitat 
să iasă în mijlocul poporului ca să-l liniştească şi i s'a făgăduit forţa 
armată pentru acest scop. A răspuns că .nu poate folosi forţa, ci dacă 
guvernul vrea linişte, să respecte privilegiile date de diplomele împărăteşti. 
Ori, asta ar însemna răsturanrea sistemului constituţional al ţării, singurul 
care garantează trăinicia ordinei şi siguranţei ei. 

Agitaţia lui Visarion şi urmările atât de impresionante şi neaşteptate 
ale ei, au fost socotite ca un Deus ex machina - repente et inopinate, mira
bilis plane f acta est rernm conversio, spune calvinul Petru Bod - şi au fost 
primite cu explicabilă bucurie de toţi duşmanii trezirii la o nouă vieaţă 
a Românilor ardeleni, fiindcă ele, cum spune contemporanul sas Schmeit-

.(596) ... dann so die Valacher in diesen Artikeln ausbleiben, mogen sie gleich
wohl tausend Privilegia nachgehends iiberkommen, so werden wir ullezeit selben 
contradicieren, oder auf ein anderen Art hinderlich sein konnen, class selbe nicht 
zu ihrer Richtigkeit kommen mogen ... HuRMUZACHJ, Documente VI, p. 576. 
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zel, au stat în calea avântului spre libertate şi egalitate (597). Unii depu
taţi au mers atât de departe încât au cerut în dietă să nu se mai înregis
treze diploma Mariei Terezia cu care confirmase privilegiile unirii date de 
Leopold I în 16 Februarie 1699, deoarece, dispărând unirea prin întoar
cerea poporului la schismă, diploma este inutilă (598). 

Memoriul din 3 Maiu 17#, întocmit de baronul Daniel Istvan nu
mise acţiunea lui Klein trădare de patrie iar acum generalul comandant 
contele Czemin raporta Curţii care ţinea atât de mult la opera unirii, 
fiindcă era şi opera ei, că vina marilor defecţiuni o poartă episcopul. In
form.aţiuni identice vor fi fost trimise, sigur, şi de alţii şi astfel, la propu
nerea consiliului de răsboiu, împărăteasa a dat la 15 Iunie 1744 ordin 
guvernului ardelean să-l invite pe Klein să meaxgă la Curte, sub pret�tul 
că "a trebui să dea lămuriri în chestiunea multor petiţii şi memorii pe 
care i-le înaintase, aceste lămuriri fiind necesare înainte de a se lua hotă
rîri definitive în chestiunea lor (599). 1n acelaş timp Maria Terezia a 
dispus ca lucrurile să fie astfel aranjate încât episcopul să nu poată nici 
refuza nici amâna plecarea (600). 

Episcopul, nebănuitor de cecace i se pregăteşte ş'Î mai ales, ne putând 
bănui cil invitaţia redactată într'un stil atât de dătător de nădejdi, este 
o simplă cursă, s'a pregătit de drum. Inainte de plecare însă, dorise să 
ia încă odată, ca în ajtmul tuturor marilor sale bătălii, contact cu repre
zentanţii clerului şi ai poporului. Astfel a convocat pe ziua de 25 Iulie 
st. v. (6 Iulie st. n.) săborul mare la care au luat parte nu numai proto
popii ci şi o mulţime de preoţi, · apoi mireni, nobili şi ţărani şi chiar şi 
unii cari părăsiseră unirea. In total s'au adunat la Blaj circa 150 per
soane. Sinodul semăna deci mai mult cu o adunare naţională decât cu 
un sinod preoţesc. Dar nu numai compoziţia lui ci discuţiile înseşi au 
avut acest caracter politic naţional. 

(59i) Man wollte năhmlich diese Leute - die Wallachen - zur 4-ten Nation 
erheben und in Siebenbiirgen unter Status aufgenommen wissen. Folglich sollten 
sie alic jura, beneficia et privilegia cum tribus receptis religionibus et nationibus 
gemein haben und ad officia publica etiam emi,ientiora admittirt werden. Ihre 
Pfaffcn solltcn den romano-catholicis gleich geachtet werden, alic immunitatcs, 
Iibertates ct in specie decimas, sublato fundi sive regii sive nobilitoris respectu, 
von ihren auditoribus zu geniessen haben .... Als es aber damit aufs hăchste kom
men, musste sich cin Zufall in den Weg legen, den obwohl kein Mensch vermu
then sollen. Anuarul lnstitutullli de istorie naţională, Cluj, V, 1928-30, pp. 465-
466. 

(598) " ... cessante, per populi ad schisma reditum, ipsa unione, lege circa 
unionis stabilimentum opus non sit" A. BuNEA, op. cit., p. 160, notă. 

(599) Textul ordinului către guvern în A. BUNEA, op. cit., p. 109, notă. 
(600)" ... co res dirigatur ut adventum suum nec declinare nec differe va

leat ". 
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ln faţa acelor 150 de persoane, clerici şi mireni, nobili şi ţărani iobagi, 
uniţi şi neuniţi, vlădica a făcut o lungi expunere asupra luptelor sale la 
Viena şi în dietă pentru a stoarce respectarea diplomelor împărăteşti şi 
asupra rezultatelor obţinute. A arătat, mai întâi, punct cu punct cuprinsul 
diplomei a doua leopoldine, adăugând: celea ce se cereau dela noi, le-am 
împlinit precum am făgăduit şi ne ţinem de ele ; tot atât de bine ştiţi 
însă şi ce am primit din " mângăioasele promisiuni " ( ex solatiosis pro
missis). Arată apoi cum la dorinţa clerului şi a poporului a luptat pentru 
confirmarea şi respectarea privilegiilor promise cu prilejul unirii şi cum i 
s'a răspuns că nu se ştie sigur dacă diploma a doua leopoldină a fost 
publicati ori nu. Am replicat, spunea Klein, că dacă se respectă punctele 
ei care ne impun obligaţii, trebuesc respectate şi acelea care ne dau drep
turi. Totul a fost zadarnic, fiindcă domnii ţării s'au opus ca şi poporul 
nostru să fie recunoscut între naţiuni. Am spus că preoţimea nu mai vrea 
să ţină " onerosos articulos absque solatiosis ". N'am putut obţine con
firmarea diplomei a doua ; am obţinut confirmarea numai a diplomei 
întâia (din 16 Februarie 1699) în care se vorbeşte numai de cler nu şi de 
naţiune. Dieta n'a voit însă s'o accepte şi înregistreze decât " cum cir
cumscriptione " adică cu interpretările restrictive pe care nu le-am accep
tat eu. Dijme pentru întreţinerea clerului nu s'au dat. Expunerea con
tinuă explicând taxele stabilite de comisiunea dietei pentru diferitele slujbe 
bisericeşti şi arătând apoi felul cum a procedat dieta cu art. 6 şi 7 ale 
propoziţiunilor împllrlltesei, modificând dispoziţiunile favorabile naţiunei 
române, refuzând si r:ecunoască drepturi pe seama poporului, înregistrând 
episcopia unită cu bunurile pe care le are acum� fără a-i da posibilitatea 
să câştige în viitor altele. Deşi se afirmă·, spune mai departe episcopul, că 
nobilii români se împărtăşesc de drepturile nobililor celorlalte naţiuni, 
totuşi unii din membrii dietei spuneau că nobilii români nu pot fi ase
mănaţi cu nobilii maghiari şi cei români nu pot ocupa decât .slujbe mici. 

Terminând cu partea acesta de natură mai mult politică, Klein a 
amintit pe scurt şi chestiunea agitatorului sârb Visarion. Nu mă îndoesc, 
spunea dânsul, că toţi cunoaşteţi tulburarea provocată în unele locuri de 
un <:>arecare dHugăr care predică împotriva unirii. Poporul nu mai merge 
la biserică, nu ascultă de preoţii uniţi, îngroapă morţii fără prohod, lasă 
copii să fie botezaţi de femei bătrâne şi îndură şi alte pagube duhovni
ceşti. Status-ul catolic m'a invitat să ies în ţară şi să liniştesc poporul, 
făgăduindu-mi forţa brachială. Am răspuns : doriţi să liniştesc spiritele 
cu mijloace blânde ori violente ? Dacă doriţi să folos�c mijloace blânde, 
trebue să se dea ce s'a făgăduit şi ce cerem mereu, potrivit diplomelor ; 
dacă doriţi mijloace violente eu nu le pot folosi. Am mers la Sălişte să 
împac lucrurile dar n'am fost ascultat. 
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După această expunere, Klein s'a adresat celor de faţă întrebându-i 
dacă: 1) socotesc necesară şi doresc continuarea luptei; dacă da, cum şi 
cu ce mijloace? 2) Dacă, având în ·vedere, că lupta reclamă mari chel
tueli, sunt dispuşi ori nu să contribue cu bani la acoperirea lor ? 3) Fiind
că privilegiile pentru care trebue luptat privesc şi poporul, cred ei necesar 
să fie consultat şi el şi să se ceară şi ajutorul lui ? Dacă da, cum şi în 
ce fel? 4) Cum şi pe ce cale ar putea fi liniştit poporul tulburat de 
agitaţia lui Visarion ? 5) Ce să facă cu cei hirotoniţi peste hotare ? Să 
fie primiţi ori nu ? După alte câteva întrebări, cu totul de altă natură şi 
fără importanţă, s'a cetit adresa guvernului cu care episcopul a fost invitat 
la Viena, cerând să se discute şi cheltuelile de drum. Sinodul a hotărît 
continuarea luptei, punând mari nădejdi în invitatea la Curte a episcopu
lui. Pentru acoperirea cheltuelilor de drum îi pune la dispoziţie 3000 
floreni, făgăduind mai mult dacă vor simţi vreo mângâiere (si aliquam 
senserit consolationem). Poporul trebue consultat şi trebue cerut şi con
cursul lui, atunci când va socoti oportun vlădica. Preoţii hirotoniţi peste 
graniţă pot fi primiţi acolo unde se va simţi nevoe, respectându-se dispo
ziţiunile canoanelor. În ceeace priveşte contribuţia făgăduită pentru mâ
năstire şi catedrală - căci s'a pus şi chestiunea aceasta - sinodul şi-a 
menţinut hotărîrea din 1742 : va contribui dacă se împlinesc condiţiunile 
cu care a fost promisă contribuţia· de 25.000 floreni. 

Din declaraţiile lui Klein însuş, făcute la Viena în faţa comisiei de 
anchetă, se vede că în sinod mulţi au cerut preoţi ortodocşi şi la întrebarea 
episcopului : pentru ce ? au răspuns : fiindcă ne făgăduiţi totul şi ne min
ţiţi. Darea de seamă, făcută sigur de iezuitul Balog care a fost prezent, 
spune că în sinod s'a cetit şi petiţia status-urilor în care se cerea ca Ro
mânii să nu fie primiţi între naţiuni şi că acest lucru a produs multă 
agitaţie între iobagi şi între nobili. Asemenea s'a tulburat mult clerul când 
a aflat că au fost reduse taxele pentru diferitele slujbe bisericeşti (601). 

Raportul lui Balog adaogă că rezultatul sinodului a fost memoriul 
întocmit de cler, de nobilime şi de popor, în care declară că dacă nu li 
se dă tot ce li s'a promis vor părăsi unirea, dar că partea cea mai mare 
a poporului (plebis maior pars) a strigat: ori le dă ori nu, ei părăsesc 
unirea (praestentur ipsis illa vei non praestentur, se tamen ab unione 
recessuros). De un memoriu întocmit cu acel prilej vorbesc şi cei 25 de 
protopopi în scrisoarea lor din 22 Septembrie 1747 trimisă lui Klein la 

(601) Desfăşurarea sinodului o cunoaştem din raportul făcut, 2 ani mai târ
ziu, de Petru Daianul - Dalyai - secretarul lui Klein, raport certificat de Ghe
rontie Cotore şi de Alexandru Rednic care e publicat de G. BOGDAN DmCA, în 
Procesul episcopului Ioan Inochentie Klein, p. 51-58 şi din raportul lui Balog pu
blicat de N1LLES, op. cit., II, p. 562-563. 
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Roma, în care-l roagă să se întoarcă acasă dar fără teolog de neam .şi de 
rit străin " cuius ratione universus clerus cum populo anno 1744 tempore 
ascensus Illtatis Vrae Viennam porrexerit instantiam "(602). Credem că 
" instantia " de care vorbesc cei 25 de protopopi şi de care vorbeşte ra
portul lui Balog este Promemoria dusă de Klein la Viena şi predat! Curţii 
împărăteşti, lntr'adevăr ea cuprinde plângerile şi postulatele clerului şi 
poporului român şi cuprinde şi declaraţia de care vorbeşte Balog. Cerând 
respectarea art. 3 din diploma a doua leopoldină Promemoria spune că 
" atât clerul cât şi poporul dacă nu li se împlineşte această cerere mai 
bucuros vreau să fie schismatici decât catolici" (603). Ameninţarea cu 
primejdia părăsirii unirii era un argument des folosit de Klein în luptele 
sale politice, nădăjduind că el va impresiona cercurile conducătoare ale 
monarhiei şi le va determina să dea naţiei drepturile pe care le cerea. 
Argumentul îl folosise şi într'o scrisoare trimisă în 8 Decembrie 1741 pri
matelui Ungariei spunându-i că daci!, în timpurile critice prin care trece, 
biserica unită nu va fi sprijinită nu vor rămâne nici ruinele ei (604). 

XIV. CĂDEREA EPISCOPULUI KLEIN 

Episcopul a plecat la Viena numai către sfârşitul lunei Iulie. ln 
resrimpul dintre sinod şi sosirea sa la Viena s'au trimis la Curte o mul
ţime de informaţiuni atât despre cele petrecute în sinod cât şi, în general, 
despre atitudinea şi faptele episcopului. Din acuzaţiile formulate împotriva 
lui putem cunoaşte cuprinsul informaţiunilor trimise şi, în parte, chiar şi 
pe autorii lor. Informatorul principal a fost, fără îndoială, iezuitul Balog, 
care în calitate de teolog petrecea permanent în reşedinţa vlădiceastă, îl 
însoţise pe Klein la dieta din Sibiu şi fusese de faţă şi la lucrările sino
dului ţinut înainte de plecarea la Viena. El a informat Curtea despre 
compunerea neobişnuită a sinodului, despre declaraţia lui Klein că din 
promisiunile înşelătoare ale împăraţilor clerul şi poporul român nu s'a ales 
cu nimic, că dieta n'a vrut să accepte confirmarea diplomei din 16 Fe
bruarie 1699 decât numai cu "circumscriptione ", că Status-urile îi soco
tesc pe nobilii români capabili numai de slujbele mici. Asemenea dela el 

a ajuns la Curte şi informaţia că în si�od s'a cetit petiţia în care Status
urile cereau Românii să nu fie introduşi între naţiunile ţării, că s'a cetit 
în sinod decretul din 9 Septembrie 1743 al Mariei Terezia în care se 

(602) Z. P ÂCI.IŞANU, Corespondenţa din exil a episcopului Inochentie Micu Klein. 
Bucureşti 1924, p. 107. 

(603) Traducerea românească aproape textuală în BUNEA, op. cit., p. 118-121. 
(604) ... nec rudera illius appareant. Ibidem, p. 116, nota 2. 
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fixau veniturile preoţilor, apoi că episcopul trântindu-şi pâlăria pe masă 
ar fi spus : ori eu nu voi fi episcop ori pe teologul încartiruit în casa mea 
nu-l voi întreţine (605), precum şi hotărîrea celor de faţă, cler, nobili şi 
popor de rând, de a declara în scris că dacă nu se împlinesc făgăduelile 
ce li s'au făcut, vor părăsi unirea. Toate aceste lucruri se găsesc şi în 
darea de seamă citată a teologului Balog, împotriva căruia episcopul pur
tase o luptă atât de înverşunată. Tot el, teologul, a trebuit să fie autorul 
şi al informaţiunilor de natură mai familiară şi mai intimă privitoare la 
episcop şi la viaţa internă a bisericii unite, cum sunt acelea despre îngă
duirea introducerii în ţară a cărţilor de slujbă tipărite în principate, despre 
primirea preoţilor hirotoniţi peste hotare, despre încasarea unei anumite 
taxe dela cei cari se prezentau la hirotonire, despre omite1ea luării măr
turisirei de credinţă catolică dela preoţii nou numiţi în slujbă, despre 
ajutorul dat rudelor etc. De altfel Klein însuş îi socotea pe iezuiţi autorii 
prăbuşirii sale. lntr'un memoriu din 3 August 1746 trimis cardinalului 
A. Albani scria : ... secreto quidem, certo tamen constat contra episcopum 
notarum persecutionum et ortae inter populum disunionis authores esse iezuitas. 

Despre sinodul ţinut înainte de plecare au trebuit să circule în toate 
părţile cele mai bizare şi mai alarmante ştiri, care, sigur, au ajuns şi la 
cunoştinţa guvernului, a comandantului trupelor şi a membrilor fruntaşi 
ai dietei. Astfel, de pildă, secuiul Petru Bod aflase despre sinod că în el 
Klein ar fi spus că membrii lui ori se dovedesc într'adevăr uniţi cu cato
licii şi în acest caz pot beneficia de toate drepturile, libertăţile şi privile
giile acelora, ori rămân neuniţi şi atunci diplomele împărăteşti nu-i pri
vesc (606). 

Informaţia că vlădica ar fi vorbit, când s'a pus chestiunea eventualei 
părăsiri a unirii, şi de unele puteri străine, a putut fi trimisă numai de 
unul din fruntaşii Status-urilor, pe care legăturile Românilor ardeleni cu 
ortodocşii, din Principatele româneşti vecine, din Serbia, Bulgaria şi, mai 
ales din Rusia, îi neliniştea atât de mult, cum s'a văzut din memoriul 
întocmit de Daniel Istvan la 3 Mai · 1744. Ea pare a fi primit o confir
mare certă din însăş Promemoria întocmită la sfârşitul sinodului, în care. 
se spunea că Românilor le mergea mai bine când erau neuniţi, căci atunci 
aflau totdeauna scut atât la principii români cât şi în Moscova şi cu spriji
nul acestora erau mai băgaţi în seamă la Curte şi în ţară şi erau ajutaţi 
şi pe altă cale. 

Klein a sosit la Viena însoţit de secretarul său Petru Daianul (Dalyai) 
şi de tânărul preot Petru Aron, întors de curând dela studii din Roma. 

(605) Aut ego episcopus non ero aut inquartirisantem theologum in domo 
mea non alam. 

(606) Op. cit., Lib. 2, Cap. 4, p. X. 
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La Viena venise şi contele I. Haller, guvernatorul Ardealului, luând parte 
la Conferinţa ministerială din 25 Septembrie 1744, întrunită pentru a 
discuta marea criză prin care trecea biserica română unită. Episcopul a 
putut observa îndată după sosite atmosfera duşmănoasă, ce stăpânea la 
Curte împotriva lui. Conferinţa discutase şi pârile ce au fost ridicate 
împotriva activităţii sale şi, la propunerea ei, Maria Teresia poruncise ca 
acele pâri să fie examinate de comisiunea aulică specială însărcinată cu 
studiul problemelor ardelene. 

Pe baza materialului informativ primit din Transilvania au fost for
mulate 82 de întrebări, la care vlădica a fost invitat, în 16 Noembrie, să 
răspundă în faţa comisiei amintite, după ce, se pare, că se încercase 
zădarnic să-l convingă să renunţe la lupta pentru biserică şi naţie, cum 
ar rezulta din petiţia sa din 22 Iulie 1747 .adresată papei Benedict XIV (607). 
Klein a contestat competinţa comisiunei de a face investigaţiuni în chestiu
n�le lui, dând, totuş, răspuns la câteva din întrebările ce i s'au pus. Ast
fel privitor la situaţia unirii a spus că preoţimea ţine la ea, unele sate însă 
au părăsit-o, alungându-şi preoţii uniţi, mai ales după plecarea sa din 
Transilvania. După ce dă relaţiuni asupra întinderii defecţiunilor dela 
unire, Klein arată că motivul principal al lor este nerespectarea promi
siunilor făcute de diplomele împărăteşti, apoi agitaţia unor agitatori veniţi 
de peste munţi şi din Banat, între care locul de frunte îl ocupă călugărul 
sârb Visarion. Privitor la sinodul din 25 Iunie, spune că astfel de sinoade 
trebuesc ţinute în fiecare an, că la acesta de acum au fost invitaţi proto
popii împreună cu câţiva mireni, nobili şi · oameni din popor (uniţi şi 
neuniţi). Despre convocarea lui a avut cunoştinţă şi guvernatorul şi co
mandantul trupelor ; autorizaţia însă nu le-a cerut-o. Numărul celor ce 
au răspuns la convocare a fost de aproximativ 150. Vot şi glas în sinod 
au avut numai protopopii. După câteva rectificări ale informaţiilor, pe 
care le avea comisiunea relativ la lucrările sinodului, episcopul a amintit 
cererile multora care strigau în sinod că vreau preoţi neuniţi, fiindcă " ne 
făgăduiţi inuite dar ne minţiţi " (608). 

Continuarea interogatorului lui Klein trebuia să aibă loc în şedinţa 
fixată pentru 7 Decembrie a comisiunei. Vlădica însli nu s'a mai prezen
tat ci a comunicat prin Aron şi prin agentul său Hardt, că nunţiul i-a 
interzis să se prezinte în faţa unui for necompetent a judeca chestiunile 

(607) A. BUNEA, op. cit., p. 171. 
(608) Intrebările comisiunei şi răspunsul lui Klein în G. BOGDAN-DuICA, Pro

cesul episcopului Ioan lnochentie Klein, p. 59-71. Lucrarea regretatului profesor dă 
şi o analiză foarte judicioasă a actelor procesului. 



şi persoanele bisericeşti, dar dacă i se vor comunica întrebările în scris, 
va răspunde tot în scris (609). 

În 9 Decembrie episcopul a părăsit Viena, în (:ondiţiuni nelămurite 
încă. Probabil, cum bănueşte nepotul său Samuil Micu Klein, aflase prin 
cineva, că împărăteasa ar avea de gând să dispună închidere.a lui în fai
moasa puşcărie din Graz, fiind convinsă că vlădica e un rebel primej
dios (610). Nici Klein în bogata sa corespondenţă scrisă din surghiunul 
roman nu dă nici o informaţie· precisă, mărginindu-se numai să spună că 
a fugit din Viena pentru a nu compromite demnitatea vlădicească, supu
nându-se judecăţii unui for incompetent. 

Cu dispariţia din Transilvania a episcopului Klein, se încheie cea mai 
interesantă epocă nu numai din istoria 'bisericii unite ci şi din i�toria lup
telor de emancipare ale natiurrei române din această provincie. Nepotul 
său Samuil Micu Klein vorbind de căderea unchiului scrie : " având Jo-arte 
mare râvnă către neamu-# fi bunul de obţte ... spuză de pismaşi a întărâtat 
asupra sa, pân/1. ce mai pe urmă ca jertf li. învins căzu ". Realitatea aceasta 
-:ste: Klein a căzut jertfă marei lui râvne pentru binele neamului. De 
dragul acestui bine, a pornit lupta împotriva vremii, urmărind răsturnarea 
unui sistem politic, cu rădăcini nu numai în adâncul veacurilor, ci în 
viaţa însăş a claselor şi naţiunilor dominante. Aceasta e.xplică vrilşmăşia 
tuturor reprezentanţilor celor trei naţiuni împotriva revoluţionarului, căci 
vlădica român era un revoiuţioruir, care lovia în interesele tuturora şi în 
ale fiecăruia în parte. Klein invocând dreptul num/1.rului şi principiile mari 
de dreptate şi egalitate ale lui jus naturae a depăşit ·CU un veac vremea 
sa. Natura însă nu admite salturi şi timpul nu se lasă împins cu forţa. 
De aceea îndrăstieţul a trebuit să cadă căci vremea . biruinţei ideilor lui 
de dreptate şi umanitate încă nu sosise. Figura lui se asază astfel în rân
dul marilor eroi cari s'a.u jertfit încercând să forţeze evoluţia societăţii 
încremenite în formele ei crezute eterne. 

XV. UNIREA SUB VLĂDICIA LUI IOAN 1 INOCHENTIE 
MICU KLEIN. URMĂRILE AGITAŢIE!- LUI VISARION 

După urcarea în scaunul arhieresc a lui Ioan Inochentie Micu Klein, 
român, crescut în ritul şi obiceiurile bisericii româneşti, agitaţiile împo-

(609) Ibidem, p. 72. 
(610)" lntr'aceea neprietenii invitar'ri pre un preot să înfricoşeze pre episcopul 

că-l vor închide în Graţ între cei mai mari păcătoşi, şi-i dede sfat să meargă la 
Roma la papa Benedict XIV. Episcopul se înfricoşă de această veste, ascultă 
sfatul şi cu nume că va merge la icoana minunată ,în Maria-Ţel, lăsând pre Aron 
în Vien3-t pleacă către Roma". T. CJPARIU, Acte fÎ fragmente, p. 99. Pentru 'Cele
lalte versiuni în cfr. A. BUNEA, op. cit., p. 174. 
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triva unirii, cari au început odată cu moartea lui Ioan Patachi, de cari 
vorbea guvernatorul Sigismund Kornis în ordinul său din 17 Septembrie 
1728 trimis comitatelor şi cari au umplut de atâta îngrijorare sinodul ţinut 
la mijlocul lui Noembrie al aceluiaş an sub conducerea lui Adam Fitter, 
par a fi încetat cu totul. Biserica avea acum în fruntea ei un păstor ro
mân, în locul conducerii străine şi de neamul şi de ritul românesc şi, 
chiar de aceea, producătoare de bănuieli şi nemulţumiri primejdioase. 
Candidaţii la preoţie puteau fi iarăş hirotoniţi acasă, nefiind siliţi să treacă 
munţii în Moldova ori Muntenia, nici să meargă la episcopul sârbesc al 
Aradului, căci prea puţini se vor fi îndreptat spre vlAdica rutean - unit 
şi el - al Muncaciului, căruia Carol VI îi dase în grije, după moartea lui 
Patachi, sarcina hirotonirii candidaţilor uniţi din episcopia vacantă a Ar
dealului. De altă parte, Klein, mai bun cunoscător al realităţilor româ
neşti decât antecesorul său, nu forţa lucrurile şi astfel evita violenţele, cari , 
de obiceiu, produc reacţiuni îndărătnice (Samuil Micu Klein scrie în 
Istoria soborniceasca manuscrisa: "Klein după ce au venit în Ardeal nu 
au şezut să odihnească nici să-şi adune avuţie, ci îndatâ ca un apostol şi 
adevărat episcop şi bun părinte a neamului românesc s'au apucat de lucrul 
cvanghelicesc şi de propovăduire, umblând prin sate şi învăţând norodul 
şi nu fără roade că şase sute de preoţi parochi au adus la unire, de vreme 
ce în vremea trecută, stăpânind şi ocârmuind iezuviţii episcopia, în Scau
nime ( = in Fundus regius) mai toţi au părăsit unirea temându-se că cu 
vremea şi pe încet vor trebui a pllrllsi legea greceascll, iar episcopul lno
chentie Klein p:'lrinteşte şi cu gura şi cu fapta învllţându-i şi arlltându-le 
cil nici o fricii nu trebuie să aibă, preoţii l'au proslăvit", Partea 10, 
pp. 27-28, biblioteca episcopiei unite din Oradea, ms. nr. 70). Dorea şi 
dânsul ca toţi credincioşii de ritul grecesc să fie supuşi jurisdicţiei sale 
- ceruse acest lucru în repetate rânduri - mulţumindu-se dela aceia cari 
refuzau primirea unirii, cum erau braşovenii, cu o supunere in externis, 
lăsându-le deplină libertate în ceeace priveşte legea însăş. Când braşovenii 
l-au rugat pe Patachi să-i lase să trăiască în pace cum au trăit pe timpul 
lui Atanasie fiindu-i ascultători " într'alte porunci" iar "în lucrul legii " 
nu, vlădica s'a "umplut de otrava mâniei", apoi rugându-l a doua oară 
le-a răspuns '' că de i-am umplea o casă cu galbeni pace nu ne va da 
până la moarte, că aşa iaste jurat papei" (611). ln schimb, Klein vizi
tându-i la începutul anului 1733 le-a spus : " pentru mine să n'aibă ni
meni vreo bănuialll, că n'am venit să supăr pe nime cu nimic " (612). 
Pe preoţii hirotoniţi peste hot.are, în Maramureş ori în Arad, îi primea 

(611) St. SnNGHE, Istoria bisericii ScMilor, p. 67. 
(612) Ibidem, p. 118. 
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fără nici o dificultate deşi numărul acestora era imens. Astfel, de pildă, 
în cele 23 sate din protopopiatul N ăsăudului se găseau în 1733, 82 preoţi 
din cari numai 5 au fost hirotoniţi de episcopi uniţi (4 de Atanasie şi 1 
de Patachi) iar 77 au fost hirotoniţi de vlădici ortodocşi. Din aceştia, 10 
au declarat că rămân neuniţi, restul s'au declarat uniţi. 37 din ei fuseseră 
primiţi în biserica u'nită de Klein (într'un singur an !) (613). · De altfel 
Klein a avut bune sentimente faţă de ortodocşi. Astfel în 1738 intervine 
la prinţul Lobkowitz, comandantul trupelor ardelene, pentru egumenul 
mânăstirii Govora, arestat în Alba Iulia. Principele răspunde la· 26 Maiu 
că deşi egumenul amintit " non absque gravi causa detineri " fiindcă a 
păcătuit grozav (enormiter), îl eliberează totuş de dragul episcopului (614). 
11 vedem apoi în corespondenţă intimă cu vlădica sârbesc dela Arad, Isaia 
Antoevici. Relaţiile între dânşii erau atât de intime încât la 15 Aprilie 
1738, Isaia îi scria din Buda lui Klein, rugându-l să-i recomande pentru 
fratele său o fată sau văduvă de nobil, " quae non foret manu vacua et 
in res mobiles et reliqua non deessent ". Într'o scrisoare din 18 Iulie 
1739 trimisă din Viena, Isaia îl numeşte pe Klein "frater in Christo mihi 
colendissime et amantissime" (615). 

Klein socotea unite toate satele şi toţi preoţii cari nu s'au declarat pe 
faţă împotriva unirii ori nu refuzau să se supună jurisdicţiei sale. Astfel 
de sate erau numai acelea din Ţara Bârsei, conduse de puternica parohie 
a Braşovului şi câteva din districtul Făgăraşului, cărora li s'a adăugat, 
cum rezultă dintr'o scrisoare din 27 Septembrie 1741 a episcopului, câteva 
sate cu preoţii lor din Scaunul secuiesc Orbai unde unirea n'a avut nicio
dată rădăcini prea tari (A. BUNEA, op. cit., p. 135). Sigur, vlădica o făcuse 
în vara anului 1741 în regiunea secuiască. Statistica pe care o întocmise 
îndată la începutul păstoririi sale, în 1733, dă un număr de 176 sate 
ortodoxe, resfirate pe întreg întinsul provinciei şi 486 preoţi ortodocşi cari 
nu desfăşurau nici o agitaţie protivnică unirii, mulţi dintre ei recunoscând, 
cu timpul, autoritatea vlădicului unit. Primejdia unei mari convulsiuni în 
biserica unită era însă permanentă şi de ea episcopul şi-a dat seama tot
deauna. Ameninţarea nu i se părea că ar fi putut veni din partea satelor, 
care-şi continuau liniştite vechea lor vieaţă neagitată de probleme dogma
tice. În rosturile lor zilnice, unirea nu produsese nici o schimbare, cre
deau, atât cât credeau, ca şi înainte, se rugau şi posteau ca şi înainte, 
slujbele bisericeşti erau aceleaşi precum aceleaşi rămăseseră şi superstiţiile 
şi obiceiurile fără nici o legătură cu dogma, cu unirea sau neunirea. 

(613) V. SoTROPA, Doud tablouri istorico-statistice din anii 1713 fi 1733, în 
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj, II, 1923, pp. 261-272. 

(614) Orig. archiva Mitropoliei Blajului.. 
(615) Orig. ibidem. 
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Preoţii, chiar şi aceia, foarte puţini, cărora cultura teologică le da putinţa 
înţelegerii deosebirilor dogmatice dintre Răsărit şi Apusul, cu care se unise 
biserica lor, nu încercau să lămurească marile masse populare. Plângerea 
pe care o formulase şi guvernul şi Status-urile, că preoţii români nu 
explică credincioşilor " punctele unirii " era perfect adevărată. 

Klein credea că marea lovitură pentru biserica sa va veni din partea 
preoţimei înşelate în nădejdile ce-şi pusese în promisiunile împărăteşti. 
Din această îngrijorare n'a făcut niciodată o taină. ln 1733 îi scrisese 
generalului Wallis, în adresa cil care-i trimise Conscripţia întocmită pentru 
informarea comisiunii însărcinate cu examinarea plâng�rilor clerului unit 
că magna pars sacerdotum intu�tes se, non ut promissis privilegiis gaudere 
possent, verum in maius per unionem aliarum religiorrum dominorum odium 
incidisse, sesique deceptos putantes varia in caput authorum unionis execrantes, 
unioni renunciarunt (616). Răspunsul pe care l-a dat în 3 Decembrie 1738 
la întrebările: sunt Românii într'adevlir uniţi ori nu? Sunt dacă li se dă 
scutinţtle şi privilegiile făgăduite în diplomele împărăteşti, căci clerul s'a 
unit �u condiţiunea să obţină foloasele şi beneficiile de care se bucură 
catolicii, altfel stli pe gânduri, nu era decât ecoul profundei lui îngrijorări 
întemeiate pe cunoaşterea exactă a realităţilor. Marile decepţii pfoduse 
pretutindeni de zădărnicia luptelor atât de stăruitoare, de statornice şi de 
entuziaste ale episcopului la Viena şi la dieta din Sibiu, pentru dobândirea 
drepturilor făgăduite la începuturile unirii, au lăsat urme adânci în sufletul 
preoţimei chinuite şi împovirate de atâtea griji şi mizerii. Nemulţumirea 
a răpufnit viguros în sinodul din vara anului 1744 şi în Promemoria întoc
mită cu acel prilej. 

Vlădica s'a înşelat: furtuna s'a iscat în mijlocul satelor, care, ele, au 
tras în vârtejul e� şi o parte a preoţim.ei. Ea a fost produsă cu mijloace 
simple care dovedeau o bună cunoaştere a psihologiei masselor populare, 
de un străin având toate însuşirile cu care marii şarlatani de pretutindeni 
izbutesc sit târască după ei mulţimile naive şi credule. Numele lui era 
Visarion, de origine sârb, neştiind un cuvânt româneşte şi de profesiune 
eremit. Fusese la Ierusalim şi la Mu�tele Athos ceeace îi spo,ise presti
giul iar paşaportul dat de patriarhul din Carlovitz spunea că merge iarăş 
la Locurile Sfinte. Dispreţuia bucuriile, vinovate şi neivinovate, ale lumii, 
carnea şi băuturile, dormea pe pământul gol cu cărămizi sub cap în loc 
de pernă şi spunea că e trimis de Dumnezeu şi că în fiecare ooapte i se 
arată Maica Prea Curată care-i călăuzeşte paşii, faptele şi vorbele. 'De 
pălărie îi atârnau panglici cu chipurile Mântuitorului şi ale Fecioarei 
Maria, avea statura mijlocie, barba mică, negru la faţă şi pierit. Aşa ni-l 

(616) Revista Transilvania XXIX, 1898, p. 171. 
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descrie pe Visarion, din tradiţie, Petru Maior pe timpul căruia oamenii 
pomeneau încă numele sfântului (617). 

Din documentele publicate până acum cunoaştem nu numai itinerariul 
lui Visarion ci şi mijloacele de care s'a folosit între 11 Martie şi c. 20 
Aprilie 1,744 ca să tulbure liniştea satelor şi a bisericii româneşti într'un 
timp când conducătorul acesteia era prins în marea bătălie cu duşmanii 
renaşterii noastre naţionale (618). Sihastrul venise în Ardeal dela Lipova, 
unde sfinţise o cruce şi binecuvântase un izvor pe care mult timp oamenii 
l-au crezut, din cauza aceasta, tămăduitor de boale. Intâia localitate arde
leană în care s'a oprit a fost Dobra din jud. Hunedoarei în 11 Martie 
1744 unde şi-a făcut intrarea triumfală (619) însoţit de o mulţime de cre
dincioşi, unii călări alţii pe jos, după ce_ în prealabil îi fusese anunţată 
sosirea. Protopopul căruia i se trimise ordin să-l primească cu litie a refu
zat să-l întâmpine cu lumânări aprinse, cu prapori şi fum de tămâie. 
Poporul însă, văzând cu ce alai intră în comuna lor, s'a apropiat cu sfială 
de străinul cu faţa suptă de post şi de privigheri, îngenunchind la auzul 
binecuvântărilor lui bolborosite într'o limbă neînţeleasă. Cuprinsul predi
cilor pe cari le rostea la îndemnul Maicii Domnului erau scurte şi aveau 
cuprins menit a prăbuşi în praf pe cei cari le ascultau. " Mi-e mHă de 
voi. i\·Ii-e mai milă de copii voştri nevinovaţi ale căror suflete vor arde 
în focul de veci fiindcă au fost botezaţi de popi uţiiţi. Botezul iwpilor 
uniţi nu-i botez ci blestem de oarece au părăsit legea celor 7 soboare 
unindu-se cu latinii cei fără de lege. De aceea cei botezaţi de ei nu sunt 
botezaţi. Cei cununaţi nu sunt cununaţi şi tainele slujite de ei nu sunt 
taine. La biserică unită să nu mergeţi şi popă unit să nu ţineţi căci dacă 

(617) Istoria Bisericii Românilor, p. 106. 
(618) Privitor la Visarion şi la iJgitaţia lui cfr. P. MAIOR, op. cit., pp. 103-109, 

G. BOGDAN Du1cA, Călugdrul Visarion Sarai, Caransebeş, 1896, A. Bu:r..'EA, op. cit., 
pp. 155-160, I. LUPAŞ, Studii iston"ce, IV, pp. 205-221, I. RAou, Documente prit,-i
toare la fliaţa episcopului Ioan Inocenţiu Klein, în revista Vestitorul, Oradea, nr. 1-2, 
1921.. Acţiunea lui Visarion n'a durat până în 27 Aprilie, cum credea I. l.iup�, 
căci din procesul verbal publicat de I. Radu rezultă că în 20 Aprilie el eta deja 
prins. 

(619) ln lungul memoriu din 23 Iulie 1759 trimis împărătesei Maria Terezia 
Aron spunea că Visarion a cutreerat mai întâi Bihorul. Despre marşul lui trium
fal prin Ardeal Aron scrie : " cum indicibili applausu emissarium receperunt Bes
sarium curruique quasi triumphali imposuerunt variisque religionis signis adoma
runt, imensum item et id genus alia ad fallendos scilicet et decipiendos obvios 
rudes eidem proficiscenti obtulerunt, adeo ut superstitiosa eiusmodi eorum novitas 
non solum rusticos ipsos sed magnos etiam litteratos et cat.holicos viros primo 
intuitu in sui admirationem traheret et venerationem ut exemplum cuiusdam tune 
obvii generalis probavit. Ideoque_ in vulgus per factiosos exivit sermo a Deo sibi 
missum fuisse prophetam et exinde tantum tune exortum incendium ape1tumque 
huic religioni fatale bellum ". După informaţia lui Aron, regizorii spectacolului 
au fost braşovenii. Archiva Mitropoliei Blajului. 
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veţi ţine afurisiţi veţi fi ,
, 
. În Dobra fiind şi fiind zi de Duminică, popo

rul l-a invitat la biserică. Sfântul n'a mers, spunând că i s'a arătat Maica 
Domnului şi l-a oprit să calce pragul bisericii în care slujeşte popă unit. 
În Sălişte, pentru adeverirea propovedaniei lui, a povestit şi o minune ce 
spunea că i se întâmplase cu un mitropolit unit. Sihastrul l-a invitat pe 
mitropolit să-i pună lumânarea aprinsă în barbă. A pus-o şi barba siha
strului nu s'a aprins. A pus apoi el lumânarea aprinsă în barba mitropo
litului şi barba a luat îndată foc. Sihastrul şi-a întregit povestirea adău
gând cu glasul tremurând de indignare că dacă ar fi avut atunci la dânsul 
cuţit l-ar fi înjunghiat pe mitropolitul. 

Aşa a propovăduit Visarion cutreerând satele între Dobra şi Sălişte, 
binecuvântând poporul în limba lui neînţeleasă, postind şi povestind mi
nuni ca cea de mai sus, reprodusă din declaraţia făcută în 20 Aprilie 1744 
de primarul Ion Borcea din Sălişte în prezenţa lui Ioan Inochentie Klein, 
a arhimandritului Leonte Moschona şi a protopopului Nicolaie din Balomir. 
Tot în Sălişte a spus " Sfântul " că cei botezaţi şi cununaţi de preoţii 
uniţi sunt afurisiţi iar despre un copil nou născut botezat de popa unit 
că este, sigur, al dracului (ein neugeborenes von einem unirten getauftes 
Kind gewiss dem Teufel seye), apoi că nu-i păcat dacă ar omorî cu pietre 
un popă unit şi că e mai bine să dea foc casei din patru colţuri decât 
să lase să intre un popă unit în ea (620). În Sălişte " trimisul Domnu
lui " a fost prins, dus la Sibiu şi anchetat, apoi de aci a fost trimis, peste 
Timişoara, la Viena unde i s'a pierdut urma (621). Amintirea lui însă a 
durat.. Credincioşii au continuat multă vreme să peregrineze la izvorul 
tămăduirii din Lipova şi până târziu la începutul veacului următor poporul 
mai vorbea încă de sfântul căruia i s'a arătat în fiecare noapte Maica 
Domnului. 

Sihastrul exercitase într'adevăr o influenţă extraordinară asupra mul
ţimilor prin aspectul său de pustnic chinuit de moftificarea neîndurată a 
trupului, prin scurtele predici sentenţioase care, fiind rostite în limbă 
neînţeleasă, păreau îndemnuri şi porunci venite de dincolo de pragul 
acestei lumi şi prin permanenta invocare a trimiterii lui de către Domnul 
şi a convorbirilor din fiecare noapte cu Fecioara Maria. Poporul îl asculta 
fascinat, urmându-l din sat în sat, aruncându-se la pământ înaintea lui 
şi sărutîndu-i mâinile, picioarele şi hainele deasupra cărora fluturau pangli-

(620) I. LUPAŞ, Doud anchete oficiale ln satele din Scaunul Sibiului, 1744-1745. 
Sibiu, 1938, p. 13. 

(621) lnsemndrile braşovene publicate de N. Iorga, spun că "soldaţi împără
teşti l'au dus la ţara Bavariei, la o cetate anume Cufstatu (Knifstein) şi acolo 
l'au pus la închisoare la o mânăstire papistăşească şi acolo s'au săvârşit". Bule
tinul Comisiunii istorice a României, XII, 1933, p. 78. 
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cile cu chipul lui Christos şi al Mariei (622). Spunând pretutindeni, în 
calitatea lui de trimis al Domnului şi după sfaturile primite dela Prea 
Curata, că popii uniţi au vândut "legea ", că botezul lor nu-i botez, 
cununiile lor nu-s cununii şi că ascultarea de ei duce direct şi sigur în 
muncile eterne ale Iadului cu focul nestins şi cu viermii care nu dorm, 
sihastrul a aruncat în cumplită panică sufletele a�ât de liniştite până aci 
ale sătenilor. Cuprinşi de spaima osândei de veci, aceştia au gonit pe 
popii uniţi din cuprinsul satelor lor, iar acolo unde nu i-au putut goni 
au refuzat să le primească slujbele. Oamenii erau înmormânţaţi fără pro
hod şi pe cei nou născuţi îi botezau babele, spunea vlădica Ioan Inochen
tie Klein în vorbirea rostită în faţa sinodului din 1744 şi în declaraţia 
făcută înaintea comisiunii de anchetă din Viena în 16 Noembrie al ace
luiaş an. Popii uniţi trag clopotele chemând credincioşii la biserică şi 
nimeni nu merge, scrie contemporanul Martin Schmeitzel (623'). Săliştenii 
numeau pe preoţii uniţi "diavoli fără credinţă", Galeşenii spuneau că 
sunt deopotri'vă cu dracii întunericului". Stan Miclăuş din Sălişte ar fi 
strigat : " unde sunt copii popilor uniţi să-i tăiem pe toţi cu toporul căci 
şi aceia cu toţi sunt papistaşi". Sătenii din Săcel alungând pe popa unit 
" au pus fetele să spele podelele bisericii şi preotul neunit le-a sfinţit din 
nou " fiindcă fuseseră spurcate de popa unit. Credincioşii din Jibot (jude
ţul Hunedoara) au despodit biserica, scormonind pământul de 3 degete 
sub podele, aruncându-l afară şi înlocuindu-l cu altul nou fiindcă în bise
rică slujise până aci un popă unit. ln unele locuri sătenii n'au îngăduit 
pomenirea în biserică a împărătesei fiindcă şi ea ţinea legea papistăşea
scă (624). ln altele, ca în Răşinari, Poplaca, Orlat, Birchiş, Păuca etc. 
poporul s'a dedat la acte de violenţă bătând şi maltratând preoţii uniţi(625). 
Ici colo s'au găsit şi preoţi cari prinşi de valul agitaţiei au părăsit şi ei 
unirea alăturându-se poporului fascinat de apariţia, de atitudinea şi de 
predicile sihastrului ori de legendele care se formaseră în jurul persoanei 
lui purtătoare a mesagiilor cereşti. Intre aceştia episcopul rutean al Mun
caciului, Mihail Olzavszki, care vizitase Transilvania în cursul celor mai 
aprige svârcoliri, aminteşte pe Toma Dobra din Racoviţa şi pe Vasile din 
Răşinari şi vor fi fost, sigur, şi alţii mulţi ale căror nume nu ni s'au 
păstrat. 

(622) Cititorii să-şi amintească pe Petrache Lupu care a pus în mişcare, 
două veacuri mai târziu - mulţime de popor din cele mai îndepărtate colţuri ale 
ţării spre buturuga lui din Maglavit, deşi nu avea apariţia vestimentară de eremit 
şi nici cultura teologică a sârbului Visarion Sarai. 

(623) Anuarul Institutului de Istorie Naţionald din Cluj V p. 467. 
(624) I. LUPAŞ, Studii ,ri documente IV, p. 215-17. 
(625) G. BoGDAN-DurCA, op. cit., p. 24 şi A. BONEA, op. cit., p. 194. 
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În câteva săptămâni opera ururu a fost în regiunile dintre Mureş, 
Târnave şi Carpaţi desfiinţată aproape cu totul. În judeţul Hunedoara 
abia s'au putut menţine câteva frânturi, în Alba de Jos au rămas netul
burate numai 7 sate (Blaj, Ciufud, Veza, Cergăul Mare, Spătac şi•·Cră
ciune,l), în districtul Făgăraş.ului toate satele cu excepţia a 18 (Caciulata, 
.Comana de Jos, Veneţia de Sus, Grid, Ohaba, Şinca, Lisa, Voivodenii 
Mici, Sâmbăta de Jos, Dridif, Ludişor, Iaşi, Poşorta, Voila, Beclean, 
Arpaşul de Jos, Sărata şi Porumbacul de Sus) s'au declarat neu-unite (626). 
Dezastruoasă a fost agitaţia lui Visarion în Fundus regius şi mai ales în 
părţile Sibiului unde Conscripţia din 1733 a lui Klein dădea un număr 
de 76 preoţi uniţi şi nwnai 11 ortodocşi iar în Iulie 1744 au declarat că 
rămân uniţi humai sătenii din comuna Sibiel (627). 

În faţa valul�i care-i ameninţa cu cotropirea, preoţii rămaşi statornici 
în unirea cu catolicismul s'au adresat, prin agentul din Viena al lui Klein, 
împărătesei, cerând asistenţă militară pe seama celor primejduiţi care abia 
îşi mai simţeau viaţa în siguranţă (Vix de vita nostra simus securi). Im
părătesei i s'a adresat, fiind încă în Viena, şi episcopul însuş cerând şi 
dânsul intervenţia armatei împotriva dsvrătiţilor, neuitând nici acum să 
accentueze că una din cauzele revoltei este nerespectarea promisiunilor 
făcute (628). 

Părţile dela Mureş spre miază noapte ale Transilvaniei, adică o parte 
din comitatul Alba de jo$, apoi comitatele Turda, Cluj, Dobâca, Solnocul 
de mijloc, Crasna, au rămas, cwn rezultă din rapoartele episcopului xutean 
Mihail Olsavszki, care le VÎZţtase în 1746, neatinse de acţiunea sihastrului 
sârb (629). 

Lihişte deplină stăpânea în această vreme în Maramur_eşul, pe care 
alipirea la Ungaria îl trecuse definitiv, pentru 120 ani, sub jurisdicţia epi
scopiei rutene a Muncaciului. Bătrânul Dosofteiu s'a stins de bătrâneţe 
- avea 85 de ani ! - în 1735 iar încercarea fli.cută, după moartea lui, de 
protopopul Ion Stoica din Drăgueşti, care adunase preoţimea ruteană şi 
română rămasă fidelă ortodoxei la un sinod electoral în Sighet ca să 
aleagă un nou vlădică de legea lor, a fost repede şi energic zădărnicită 
în urma intervenţiei episcopului Stefan Olsawszki (630). Comitatul a con
tinuat însă tot timpul a se bucura de anumită autonomie bisericească, 
fiind condus de vicari episcopeşti între cari cunoaştem pe Simeon Olsawsz-

(626) A. BUNEA, op. cit., p. 191-192. 
(627) I. LUPAŞ, op. cit., p. 209. 
(628) ... nulla habent hucusque beneficia, nullam consolationem, imo potius 

horum loco maiores persecutiones, oppressiones et injurias ac odia. Ibidem, p. 217-
218. 

(629) G. BoGDAN-Du1cA, op. cit., p. 23 şi A. BuNEA, op. cit., p. 193. 
(630) PETRov, op. cit., I, p. 25-26. 



ki (1729-1733), Ioan Kupcenko (1733-39), Grigorie Dulko (174-0-42), fostul 
egumen al mânăstirei Muncaciului şi, în această calitate, iniţiatorul în 
rosturile monahale al lui Atanasie Rednic, Silvestru Caliani şi Gregorie 
Maior cari îşi făcuseră acolo noviciatul, şi Ioan Blasovski (1742-44) (631). 

Deosebit de frământată a fost, în schimb, vieaţa bisericească a satelor 
româneşti din părţile bihorene şi în timpul când Ardealul era păstorit de 
vlădica Ioan Inochentie Micu Klein. Prinşi, ca între două aspre şi tari 
pietre de moară, între tendinţa episcopului catolic din Oradea, care vroia 
să-i ţină uniţi cu biserica lui şi între tendinţa episcopului sârbesc din 
Arad, care lupta să-i ţină legaţi de ierarchia sa, Românii de aci au fost 
ani de-arândul, cu mici inte�tenţe, agitaţi şi răscoliţi, fiecare din cei doi 
rivali �izând mijloacele de persuasiune ori constrângere, potrivit culturii 
şi firei sale şi �diţiilor bisericei pe care o reprezinta. Credincioşii şi 
preoţii se plângeau azi ÎJ!lpotriva unuia, mâine împotriva celuilalt. Se 
plângeau unii contra episcopului catolic şi a comitatului că nu-i lasă să 
atârne de vlădica lor dela Arad, care se intitula şi vlădică al Orăzii Mari, 
iar alţii contra episcopului dela Arad, care le stoarce vlaga luând din 
satele pe unde trece bani, pasări, cerea.le, că pune sub interdicţie pe ace
lea ce nu pot plăti, că-i obligă să s� lege cu straşnic jurământ că nu-l 
vor părăsi, îndatorându-se, în �aiul că ar face-o totuşi, să-i dea 500 gal
beni, că oamenii lui între c'li.ri se distinge un anume lgnatie, ameninţi 
cu moartea pe popii uniţi şi pune la cale atentate împotriva lor. 1n timp 
ce Isaia Antonoevic�, succeso1 ul dela 1732 înainte al lui Vichentie Ioano
vici, ales patriarh' al Carlovitzului, încasa dela credincioşi taxe mari sub 
diverse titluri, episcopul catolic Okolicsanyi dă la 19 Iulie şi 16 Decembrie 
1736 ordinul în care îi asigură pe Români că unindu-se nu li se va atinge 
nimeni de posturile, rugăciunile, sărbătorile, ceretnoniile şi ritul lor şi că 
nu vor fi supuşi la plata nici unei fel de taxe (632). După ani de ·grele 
frământări, lucrurile au început să se lămurească, preoţii şi credincioşii 
având putinţa să desprindă din felul cum se făcea şi propaganda dela 
Arad şi cum se făcea cea dela Oradea, din mijloacele folosite şi de una 
şi de cealaltă, calea sigură a viitorului. ' Astfel în Aprilie 1736 protopopii 
Gheorghe al Beiuşului, Ioan al Beliului, Petre al Orăzii şi Mihail. al Lun
căi (Laksagiensis) în numele lor şi al celor 178 preoţi din protopopiatele 
pe care le reprezintau, declari'! într'o adresă trimisă mitropolitului prirnat 
al Ungariei, că au fost siliţi, înainte cu opt ani " manu armata " şi "variis 
comminationibus " să se supună vlădicului sârbesc. Acum îşi dau ·seama 

(631) TIT Buou, Diurtaţiune despre episcopii fi vicarii romdni din Maramures, 
Gherla 1891, p. 28-29. 

. (632) Textul În Şt. TAŞEDANU, Icoane din viea(a 'J)oporului român din Bihor 
(1726-1748) în revista Cultura creftind din Blaj (1913) p. 84 şi 86. 



de greşeală şi se mărturisesc uniţi, recunoscând ca păstor al lor pe epi
scopul de Oradea (633). 

De altfel, împăratul, în faţa neîncetatelor plângeri, cari îi veneau 
din comitat atât dela uniţi ,i dela episcopul catolic cât şi dela 
ortodocşi şi dela vlădica sârbesc al Aradului, poruncise încă din Martie 
1735 să se facă o anchetă serioasă, de către o comisie în care ambele 
părţi să-şi aibă delegaţii ei, pentru a se constata definitiv şi precis : cine 
e unit şi cine e ortodox. Cu toate ordinele ulterioare din 23 Maiu şi 31 
Iulie 1736 (634), ancheta a început abia în 21 Februarie 1737 durând 
până în 11 Martie al aceluiaş an. Comisia de anchetă afost compusă 
din 4 delegaţi ai comitatului, 3 delegaţi ai episcopului catolic şi 3 delegaţi 
ai episcopiei Aradului, între care şi episcopul Isaia Antonoevici însuş. 
Comisiunei i s'au fixat următoarele norme: din fiecare sat va fi ascultat 
preotul, primarul şi 4-6 delegaţi ai credincioşilor, după mărimea satului; 
acestora li se va pune în vedere că nu li se va întâmpla nimic orice decla
raţie vor face, apoi oamenii să fie întrebaţi dacă sunt uniţi sau neuniţi, 
ori, ca să priceapă mai bine, doresc să atârne de episcopul sârbesc din 
Arad ori de cel catolic din Oradea. Rezultatul acestei anchete a fost : cu 
·excepţia a 42, toate satele din Bihor s'au declarat unite (635). 

Comunicându-i-se actele anchetei, guvernul scrie la 26 Aprilie 1737 . 
comitatului, din ordinul împăratului, să apere pe locuitorii cari s'au decla
rat uniţi împotriva oricărei persecuţii şi injurii din partea Episcopului dela 
Arad ori din partea altora (636). 

Noul episcop al Orăzii, contele Nicolae Csaky, instalat în 19 Martie 
1738 continuase a face preoţilor uniţi diferite înlesniri şi, la propunerea 
vicarului său, contele Forgach, se gândea chiar să aşeze în fruntea lor un 
vlădică unit românesc. Neavând acolo o persoană potrivită pentru această 
slujbă, se pare că s'a adresat lui Ior,n lnochentie Klein să-i trimită pe 
cineva din Ardeal. Acesta l-a trimis pe Vasile Hatăş din Făgăraş pe care-l 
vedem luând parte la sinodul ţinut în Noembrie 1728 în Mânâşturul 
Clujului. Hatăş merge la Oradea şi_ Csaky îl numeşte, deocamdată, pro
topop al. comitatului Bihor, unde şi moare în 26 Iunie 1746 (637). ln 

(633) NILLES, op. cit., II, p. 525-26. 
(634) Textul lor în HURMUZACHI-IORGA, Documente XV, 2 p. 1648, 1665 şi 

1668. 
(635) St. TAŞBDAN, loc. cit., 114-15 şi Unirea Bihorului din 1737 ibidem IV 

(1915) p. 291-300. 
(636) ... sedulam eius curam gerat ne ... a vladica aradiensi vei aliis graeci ritus 

hominibus cum ecclesia catholica non unitis propterea quibusvis iniuriis, darnni
ficationibus vei etiam persecutionibus afficiantur. HURMUZACHI-loRGA, op. cit., 
p. 1671. 

(637) St. TAŞEDAN, Icoane din meaţa poporului rom4n din Bihor, loc. cit., 
p. 144. 
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1739 episcopul cumpl'id pe seama uniţilor în centrul oraşului terenul pe 
care zideşte o mid biserid - pe locul unde se înalţă azi frumoasa cate
drall'i - şi în apropiere o casl'i destinatl'i a fi reşedinţa viitorului vll'idică 
al lor. 

Episcopul Aradului a continuat lupta şi dupl'i ancheta din 1737. Oame
ni ai lui cutreed satele utilizând mijloacele cunoscute, utilizate cu atâta 
succes de sihastrul Vis,arion în pl'irţile de miazl'izi ale �dealului: botezul 
uniţilor nu-i botez, cununia lor nu-i cununie şi tainele lor nu sunt taine ; 
uniţii şi cei cari ţin cu ei vor fi toţi condamnaţi la muncile de veci ale 
iadului. Intervenţia grabnicl'i şi neşovl'iitoare a autoritl'iţilor comitatului a 
pus capl'it repede acestor noi agitaţii (638). 

�rme de unire găsim în acest timp şi în Banatul de curând eliberat 
de sub stl'ipânirea turceasdi, grija uniţilor având-o episcopul contele Fal
kenstein din Timişoara. Astfel la începutul anului 1737 se amintesc preoţi 
uniţi în Timişoara, Muran, Chesinţi, Fintaş, Fl'icet, Fizeş, Golţi, Como
rişte, Cacova, Fenloc, Sacoşul turcesc, Vizma, Gladna, Serezani şi un dia
con în Timişoara cărora Curtea împărl'iteasd le fixeazl'i anumite ajutoare 
bl'ineşti. Episcopul Falkenstein propusese încă în 1735 ca preoţilor uniţi 

· şi celor cari se vor uni în viitor. să li se asigure salarii corespunziitoare 
şi să se înfiinţeze o episcopie unită iar lângă ea o mânl'istire cu călugări 
bazilitani can să îndeplinească pe lângii episcop slujba de canonici. 

Propunerea a fost îmb1 l'iţişată cu o uimitoare buniivoinţă gata de orice 
jertfii de către împiiratul Carol VI. Cu ordinul din 10 Maiu 1738 acesta, 
dupl'i ce aminteşte tot ce a fl'icut pentru Românii uniţi din Ardeal, po
runceşte : 1) înfiinţarea unei episcopii unite, independentă de episcopia 

· catolicii, care sii-şi întindl'i jurisdicţia asupra Banatului Timişan, asupra 
părţilor ungureşti de a dreapta Mureşului şi asupra Serbiei şi Olteniei, 
trecută dupl'i pacea dela Passaroviţ, sub stl'ipânirea austriad. Episcopul va 
fi ajutat de opt călugiiri cari vor avea şi sarcina instruirii tineretului. 
2) Sediul episcopiei, căreia i se va adăuga mânăstirea şi catedrala precum 
şi un colegiu pentru cel puţin 12 tineri cari vor învăţa aci filozofia şi 
teologia, sii fie la mijloc între Serbia, Banat şi Oltenia, la Moldova sau 
la Palanca nouă. 3) Cheltuelile zidirii reşedinţei, bisericei catedrale, mâ
năstirei şi a colegiului se vor acoperi din venitele intercalare ale episcopiei 
de Oradea dela moartea lui Lusinsky până la instalarea lui Okolicsanţi şi 
dela moartea acestuia până la instalarea lui Csaki. Până la terminarea 
reşedinţei, episcopului să i se închirieze o casă potrivită. 4) Viitorul 
episcop va avea un salar de 2000 floreni pe an, putând încasa şi dela 
fiecare preot câte un floren ; pentru întreţinerea celor opt călugări se vor 

(638) St. TAŞEDAN, Ibidem, p. 145-146. 
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da 1000 floreni iar pentru cei 12 elevi 500 floreni, 5) Fiecărui preot unit 
i ... se asigură un salar .de 100 floreni (639). Răsboiul cu Turcii, încheiat cu 
pacea dela Belgrad din 17 Septembrie 1739, în urma căreia Austria a 
pierdut şi Serbia şi Oltenia, a zădărnicit marile planuri ale lui Carol VI, 
cu toată intervenţia din 1741 a episcopului Nicolae Stanislavich, succesorul 
lui F alkenstein, care propuneă ca sediu. al viitoarei episcopii unite Lugoj ul, 
fiindcă locul e " sănătos, frumos, bine populat şi provăzut cu apă bună 
de băut". 

XVI. ORGANIZAREA BISERICEI UNITE PE TIMPUL 

EPISCOPULUI KLEIN 

Incepând cu luna Maiu 1737 sediul vlădiciei unite devenise Blajul, 
centrul marelui domeniu din ale cărui venituri se întreţineau episcopul şi 
mai târziu călugării şi un număr de elevi stabilit în diploma donaţională 
din 21 August 1738. ln afară de ceeace îi aducea domeniul care se găsea, 
la început, într'o situaţie atât de dezolată încât Klein se plânse odată că 
fără ajutorul preoţimei nu ar fi putut trăi numai din roadele lui, episcopul 
mai avea următoarele venite stabile : 1) catedraticul· şi 2) pominoacele. 
Catedraticul era taxa de un floren pe care o încasa anual dela fiecare preot. 
Având în vedere că, de pildă, în 1733 numărul preoţilor uniţi era de 
2255, catedraticul era aproape tot atât de mare ca şi venitele domeniului. 
Pominoacele erau contribuţia . de cereale şi bani pe care o da fiecare sat 
pentru acoperirea nevoilor episcopiei sau, cum le defineşte vlădica însuş 
în scrisoarea trimisă la 14 Noembrie 1736 primarului Bistriţei, " universi 

. pagi valachici ... in signum filialis eorum cathedrae episcopali subjectionis 
modicum aliquem censum praestarent quem episcopi partim în pias cau
sas, templa, scholas etc. partim in suam necessitatem convertere consue
verunt ... " (64-0). Anumite taxe lua episcopul şi dela candidaţii de preoţi 
cu prilejul hirotonirii lor, pentru cari fusese violent atacat de Status-urile 
ardelene într'un ·memoriu trimis Curţii. Când era nevoit să petreacă mai 
mult timp la dietă ori să călătorească la Viena în interesul general al 

(639) Sematismul istoric al diecezei Lugojului, Lugoj 1903, p. 7-19 şi J. BoROŞ, 
Date cronologice la istoria catolicismului_ tn Banat în rţvista Cultura Creftină, X 
(1921) p. 282-87. 

(640) Archiva somefană, nr. t, 1924, p. 38. Atanasie Rednţc defineşte astfel 
pominoacele într'o scrisoare din 12 Ianuarie 1767 i "pominok •.. in tribus ut pluri
mum marianis, duabus tritici et quatuor avenae metretis, ut fertur, consistens quas 
unusquisque pagus ex antiquissimo usu annuatim hic suis episcopis et ex ipsorum 
indultu subinde aliis quoque subordinatis ministris ecclesiasticis •.• praestabat ". 
Copie în archiva Mitropoliei Blajului. 
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bi�ricii, preoţimea contribuia din aşa numitul Fond al clerului la acoperirea 
cheltuielilor. Astfel am văzut că sinodul din 1742 îi pune la dispoziţie 
100 galbeni pentru neyoile lui şi ale vicarului care trebuia să-l însoţească 
la dietă, iar în 1744 sinodul îi votase 3000 floreni pentru drumul la Viena 
unde fusese invitat. Fondul clerului era păstrat de vicarul din Biia. Tot 
din Fondul Clerului era plătit şi agentul pe care episcopul îl avea în capi
tală şi eu ajutorul căruia ţinea legătura cu Curtea şi cu autorit�ţile centrale 
de acolo. Agentul lui Klein a fost la început nobilul român Martin 
Pop (641) apoi, cum am văzut, Gheorghe Hardt, care a continuat să facă 
servicii şi după fuga Ja Roma a vlădicului. şi se pare că a stat câţiva ani 
şi în serviciul lui P. P. Aron. 

ln conducerea vastei eparchii episcopul era ajutat de sinodul general 
sau săborul mare, la care participau cu vot deliberativ toţi protopopii. 
Astfel de sinoade a ţinut Klein în 1732 la Făgăraş cu prilejul instalării, 
în 1733 la Gherla, în 1738, 1739, 1742 şi 1744 în Blaj (642). Ca şi sub 
antecesorii săi, sinoadele aveau atribuţiuni, să le nw.mim, legislative, stabi
lind norme generale pentru întreaga biserică şi judecătoreşti, judecând în 
a doua instanţă ca for de apel procesele judecate de sinoadele protopopeşti 
sau sinoadele· de eparchie, iar pentru cauzele mai grave judecau ele de-a 
dreptul. Astfel sinodul din 1742 în ziua a treia şi a patra s'a transformat 
în for judecătoresc. A fost judecată cauza popii Pascu din Miniş _care 
" a îndrăznit peste oprirea cinstitului protopopul locului şi fără blagoslo
venia Măriei Sale domnului vlădică a sluji cele preoţeşti ". Fiind găsjt 
vinovat, s'a pus " la prinsoare " până va plăti " birşagul obişnuit" şi 
niciodată "să nu se sloboadă la slujbă preoţească". S'a judecat apoi pâra 
protopopului Va�ile dela Fllgllraş contra preoţilor Ion Hâra � Ion Eşeanu 
din Sâmbăta de jos. Acesta din urmă slujind contra opreliştei archiereşti 
·se pedepseşte cu pedeapsa soborului mare (66 floreni), "cari birşag până 
îl va plini rămâne în prinsoare, însă cât va rămâne în prinsoare i se va 
socoti o zi şi o noapte un fiorint ''. Interesant este procesul dintre popa 
Vasile din Bozid şi 6 săteni de acolo. Sătenii s'au prezentat spunând că 
vorbesc în numele satului şi cerând alt popă fiindcă pe Vasile." nu pot 
să-l ţie preot ". Dovedindu-se că nu au procură dela săteni ca să vor
bească în numele lor iar, de altă parte, popa Vasile a adus declaraţiile a 
17 oameni "cumcă îl voiesc", cei 6 'au fost condamnaţi' la 13 floreni 
" în limbă " adică poena linguae. sau să strige de trei ori că au ·minţit. 

(641) TOTH ZoLTAN, Az erdelyi romani nacionalismus elso szdzada, p. 178. 
(642) Actele sinodului din 1733 nu le cunoaştem; ale sinoadelor din 1732, 

1738, 1739 şi 1742 au fost publicate de I. M. MOLDOVANU în· Acte sinodale iar 
ale aceluia din 1744 de G. BoGDAN-DUICA în Procesul episcopului Ioan lnochentie 
Klein. 



Ca să nu fie nevoit să convoace sinodul general totdeauna de câte 
ori se iveau chestiuni mari cari priveau interesele generale ale bisericei şi 
privitor la care episcopul nu putea hotărî singur, sinodul din 1732 a con
sfinţit obiceiul introdus de Ion Patachi, autorizând pe vlădica să se sfă
tuiască numai cu reprezentanţii mai distinşi ai protopopilor al căror număr 
e fixat la 12. Aceştia constituiau consistoriul episcopesc sau cum spune 
sinodul însuş duodenaria ex ipsis dominis archidiaconis selectioribus domino 
episcopo assistens consistorialis erigeretur corona (643). Nu ni s'au păstrat 
actele nici unei şedinţe consistoriale şi astfel nu putem cunoaşte nici felul 
de a lucra al consistorului nici problemele cari îl preocupau. 

La episcopie şi sub preşidenţia episcopului funcţiona-Scaunul de jude
cat/J care examina şi soluţiona diferitele pâri ce i se adresau vlădicului. 
Intâmplarea a făcut să ni se păstreze actele unui număr de şedinţe ale 
scaunului de judecată din anul 1742. Actele numesc aceste şedinţe sllbor 
deşi la ele participa numai vlădica şi 2-3 protopopi apoi teologul iezuit 
şi, deobiceiu, arhimandritul Leonte Moscona. Astfel " în anul 1742 Fe
bruarie 4 zile săbor înaintea Măriei Sale domnului Vlădică de prea cinsti
tul pater teolog, preacinstitul vicarăş Biianul, preacinistitul archimandrit, 
cinstitul protopop Avram Dăianu şi alţi cinstiţi protopopi de prin prejur 
în Blaj la casele vlădiceşti ". Se judecă pâra domnului, jupânului Istvan 
Diac din Vârpăr şi a toţi orăşenilor şi poporenilor contra popei Antonie 
carţ ar fi fugit luând cărţile bisericei. " Pentru aceea poftesc alt preot 
iară p. Antonie să nu mai poată fi acolo popă ". Faptele erau dovedite 
din " relatoria " protopopului Samuil dela Saş-Sebeş şi a popei Dumitru 
şi anume că a fugit şi a prădat sfânta biserică de cărţi şi " alte fapte 
grozave arătându-se", dar "negăsindu-se să se sorocească " pârâtul "du
pă legea ţării şi a sfintelor canoane ca să stea de faţă, nu se poate face 
acum deliberatum desăvârşit " ci i se dau inculpatului 20 de zile şi de 
n'ar vrea să se întoarcă până atunci, păr. Antonie să-şi piardă de tot 
poporul dela Vârpăr. La 21 Februarie are loc tot în Blaj un alt săbor 
fiind de faţă aceiaşi. Se judecă, între altele, pâra popii Radu din Ludişor 
contra popii Şandru şi a io�agilor fiscali Ion Ivan şi Danciu Marcu tot 
de acolo. În 24 Februarie săborul se ţine în Sibiu fiind de faţă vUdi�a, 
teologul, archimandritul şi alţi protopopi. Vicarul deci lipsea. La săborul 
din 27 Februarie ţinut tot în Sibiu, sunt prezenţi, în afară de vlădica, 
teologul, protopopul Nicolae din Balomir protopopul Stoia din Sad şi Aron 
din Tichindeal. în 6 Martie 1742 săborul era compus numai din vlădica, 
teologul, archimandritul Leonte Moscona şi protopopul din Balomir. în 
17 Martie au participat la săbor vlădica, teologul, archimandritul, proto-

(643) I. M. MoLDOVANU, op. cit., II, p. 96. 
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popul Maniu din Tiur şi Nicoale din Balomir. La sâborul din 19 Martie 
găsim, în afară de vlădica, de teolog şi de archimandrit, pe protopopii 
din Armeni şi Balomir, la cel din 6 Aprilie găsim numai pe protopopii 
din Birchiş, Răşinari, Balomir şi Sad (644). 

ln administrarea propriu zisă a diecesei Klein era ajutat de cei doi 
vicari generali : protopopul Biiei care avea sub jurisdicţia sa, conform ho
tărirei sinodului din 1732, pai:tea ţării dintre Carpaţi şi râurile Mureş şi 
f,..rieş şi protopopul Jucului de jos căruia îi era supus restul teritoriului 
eparchiei. Amândurora episcopul le dobândise dela s. Scaun distincţia de 
protonotari apostolici. De aceea şi iscăleau, cel dintâiu. Nicolaus Pop a 
Beja vicarius generalis in partibus superioribus et prothonotarius apostolicus 
iar al doilea Stephanus Pop Timandi a Suk vicarius generalis in partibus 
inferioris Transilvaniae eidemque annexis et protonotarius apostolicus (645). 
Nicolae Pop îndeplinea şi funcţiunea de păstrător al Fondului Clerului şi 
de notar sau logofăt al clerului. ln această din urmă calitate avea dela 
fiecare protopop câte un galben pe an (646). Fiind domiciliat mai aproape 
de scaunul vlădicesc era, se pare, unul din cei mai apropiaţi şi mai intimi 
colaboratori ai lui Klein, însoţindu-l la lucrările dietei din Sibiu şi parti
cipând la aproape toate şedinţele Scaunului de judecau. 

ln timpul când îndeplineau funcţiunea de vicari generali, cei doi erau 
desărcinaţi de slujba de protopop, protopopiatul lor fiind condus de unul 
din preoţii din localitate, care era, de drept, titularul unui protopopiat 
vecin. Astfel în 1733 protopopul Miluanului Uud. Cluj) era Gheorghe, 
care locuia în Jucul de jos, reşedinţa vicarului general Timandi, conducând 
şi protopopiatul său propriu ( al Miluanului) şi pe acela al J ucului, al 
cărui titular era Timandi. Tot aşa, protopopul Şomfalăului (jud. Târnava 
Mică) era Ioan din Biia, de unde conducea şi protopopiatul său şi pe 
acela al Biiei, al cărui titular, Nicolae Pop, îndeplinea funcţiunea de vicar 
general. 

Din datele Conscripţiei întocmite de Klein în 1733 vedem că eparchia 
era împărţită din punctul de vedere administrativ în următoarele 4-4 proto-

(644) Actele se păstrează într'un " protocol " în archiva mitropoliei Blajului. 
Am dat mai multe amănunte în legătură cu aceste săboare care erau simple scaune 
de judecată fiindcă A. Bunea le confundă cu consistoriile (op. cit., p. 141). Con
sisto1iile ţineau locul şi reprezentau sinoadele, ocupându-se de toate chestiunile 
importante ale bisericei şi ele se compuneau din 12 protor.opi "selectiores " cum 
spunea sinodul din 1732, care le-a creat. Aceste soboare însă, compuse cum am 
vazut, se ocupau exclusiv de procesele preoţilor şi ale credincioşilor. Am cetit cu 
cea mai mare atenţiune toate actele care ni s'au păstrat şi n'am găsit nici un caz 
când aceste mici săboare care, repet, erau scaune de judecată s'ar fi ocupat şi de 
alte chestiuni. 

(645) I. M. MOLDOVANU, op. cit., II, p. 94. 
(646) Ibidem, p. 97. 
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popiate: 1) Mânăşturul Clujului, 2) Năsăud, 3) Lăpuşul român, (Solnoc
Dobâca), 4) Monor (Bistriţa Năsăud), 5) Vima (Solnoc-Dobâca) 6) Daia 
(Alba de jos), 7) Petea (Solnoc-Dobâca), 8) Ţichindeal (Sibiu), 9) Sân 
Martin (Mureş-Turda), 10) Râciu (Mureş-Turda) 11) Coaş (Satmar), 
12) Cerchidul mare (Târnava Mica) 13) Răşinari (Sibiu), 14) Biia (Târ
nava Mică), 15) Alba Iulia, 16) Geomal (Alba de jos), 17) Turda, 18) Sa
calul de Câmpie (Turda Arieş), 19) Boian (Sălaj), 20) Brad (Hunedoara) 
21) Colun (Făgăraş), 22 Dobra (Hunedoara) 23) Nirăsteu (Mureş-Turda), 
23) Sângeorzul de Munte sau Sânger (Mureş-Turda), 25) Bonţiu (Solnot
Dobâca) 26) Cheşeiu (Cluj), 27) Copro (Solnoc-Dobâca), 28) Teurea (Bi
striţa Năsăud), 29) Jucul de jos (Cluj), 30) Broşteni (Alba de jos), 31) 
Suareş (Solnoc-Dobâca) 32) Miluan (Milvany sau Myilvany, Cluj), 33) 
Ludişor (Făgăraş), 34) Grădişte (Hunedoara), 35) Bistra (Turda-Arieş), 
36) Şomfalău (Târnava Mică), 37) TreiScaune, 38) Sebeşul Săsesc, 39) 
Porceşti (Sibiu), 4-0) Balomir (Hunedoara), 41) Hunedoara, 42) Vinţ (Alba 
de jos), 43) Odorheiu (Solnoc-Dobâca), 44 Veneţia de jos (Făgăraş). 

Mărimea protopopiatelor varia atât ca întindere cât şi ca număr de 
preoţi şi credincioşi. Astfel pe când protopopiatul }ucului avea 133 sate 
cu 142 preoţi uniţi, al Hunedoarei 113 sate cu 122 preoţi uniţi şi al Ve
neţiei 128 sate cu 77 preoţi uniţi, al Bistrei avea numai 14 sate cu 32 
preoţi uniţi, al Treisacunelor avea numai 4 preoţi şi al Porceştilor avea 
5 sate cu 26 preoţi uniţi. 

Conscripţia din 1733 pare că prezintă numai situaţia din momentul 
întocmirei ei, care nu ne îngăduie să tragem concluziuni definitive nici în 
ceeace priveşte numărul protopopiatelor nici în ceeace priveşte numirea 
lor. La sinodul din 1739, deci după abia 6 ani, iau parte protopopii din 
Bobâlna, Făgăraş, Armeni, Birghiş, Dohat ( ?), Giaca şi Ilia, protopopiate 
care nu figurează în conscripţia amintită (647), �poi cu titlul Bistra găsim 
doi protopopi în acest sinod : pe Ioan Aron şi pe Avram. În 27 Septem
brie 1746 iscălise o adresă către Klein, în surghiunul său din Roma, şi 
protopopii din Basna, Blaj, Tur (Tiur ?), Sovata şi lcland, protopopiate 
pe care nu le găsim nici în 1733 nici în 1738 (648). Probabil, cum bănuia 
A. Bunea, se va fi sporit şi numărul protopopiatelor, de altă parte unele 
şi-au luat numele dela .localitatea în care rezida protopopul. Astfel, murind 
protopopul Iosif din Dobra, amintit în Conscripţia din 1733, a fost numit 
în locul lui unul din cei doi popi Gheorghe din Ilia, care a rămas în 
localitatea unde funcţionase până aci şi astfel în actele sinodului din 1738 
semnează Georgius archidiaconus ex Illye. 

(647) I. M. MOLDOVANU, op. cit., II, p. 86. 
(648) Z. PACLIŞANU, Corespondenţa din ezil a episcopului Ioan lnochentie Micu 

Klein, p. 107-108. 
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Sinoadele protopopeşti sau de eparchie au continuat să se ţină ca şi 
înainte. Soborul mare din 1742 le impune o mai intensă activitate, pen
tru a uşura munca Scaunului vlădicesc. Toate cauzele de mai mică în
semnătate trebuiau examinate şi judecate în sinoadele protopopeşti, "ase
menea şi cauzele mai mari de nu vor fi cernute în Scaunul mai de jos, 
să se remităluiască la protopopul din Scaunul archieresc ", ceea ce înse
amnă că şi cauzele mai grave să fie judecate în prima instanţă de sinodul 
protopopesc (649). Un "spectabilis Dominus" îi cerea lui Klein în.1741 
să scoată din parochie pe preotul din Ba tiz pentru " plurimos excessus ". 
Vlădica îi răspunde la 11 Septembrie, că preoţii nu pot fi scoşi · din paro
chiile lor decât prin judecată. A dat poruncă protopopului din Biia să 
cerc_eteze şi "coacta synodo" să judece în întâia instanţă şi dacă parohul va fi 
găsit vinovat s� procedeze conform canoanelor. Părţii nemulţumite, scrie 
episcopul, îi rămâne deschisă via appellationis in meam praesentiam (650). 

Uneori cauzele judecate de protopopi se puteau apela la vicariul, sub 
a cărui jurisdicţie se aflau părţile. Acest fapt rezultă din sentinţa adusă 
de sinodul din 1742 în procesul popii Petrea din laţe contra vicariului 
Stefan dela Juc. Vlădica oprise pe preot să mai slujească. Vicarul însă 
în schimbul a 40 florini " l-a slobozit" fără ştirea episcopului. Sinodul 
îl condamnă să restitue banii luaţi dela popa Petrea şi să plătească şi 
amenda de 66 florini cu cari fusese pedepsit. Deliberatum-ul încheie astfel : 
iară de ar mai îndrăzni sfinţia sa _(vicarul) mai mult asemenea lucru a 
face, va perde puterea a judeca cauzele apeldluite dela cinstiţii protopopi la 
sfinţia sa, care a avut fi acum îndl i se laslJ" (651). 

Pentru îndeplinirea funcţiunii de acuzator şi tot odată şi de judecător 
de instrucţie, Klein propusese sinodului din 1742 să examineze chestiunea 
alegerii unui syndicus ex c/ero permanent. Sinodul s'a opus hotărînd " cu· 
o inimă şi cu un vocş " , ca pentru instanţa primă, care e sinodul proto
popesc, protopopul însuş "să rânduiască om care să pârască" ori să 
îndeplinească protopopul însuş slujba aceasta. - Când va ·fi cazul să se 
"proţacvăluiască" (să se judece) vre-un protopop atunci acuzatorul să fie 
desemnat de vlădica împreună cu vicarul. Impotriva alegerii sindicului 
sinodul ia atitudine foarte energică, declarând : " alt ·sindic să nu se rân
duiască, fiindcă până acum acest obiceiu n'a. fost în cintistul cler ca să 
fie sindic. Aşişderea alte obiceiuri, care până acuma n'au fost în. cler se 
contradicăluesc să nu se facă "(652). 

(649) I. M. MOLDOVANU, op cit., I, p. 150. 
(650) Protocolul cu corespondenţa din 1741 a lui Klein în archiva mitropoliei 

Blajului. 
(651) I. M. MOLDOVANU, op. cit., p. 157. 
(652) I. M. MOLDOVAN, op cit., II,, p. _147. 
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Numărul parochiilor pur unite era; după datele conscripţiei din 1733, 
de 1065 iar al parochiilor mixte, adică a acelora care aveau credincioşi şi 
uniţi şi neuniţi, era de 191. Sate fără preoţi români se găseau 645. Re
partizarea preoţilor era extraordinar de arbitrară. Apahida cu 137 familii 
avea doi preoţi uniţi, Rodna cu 170 familii asemenea doi preoţi iar Petri
dul de sus cu 23 familii avea 2 preoţi uniţi şi unul neunit iar Rogozul cu 
66 familii avea 5 preoţi Juniţi şi unul neunit, Vima cu 41 familii aveau 
un protopop şi trei preoţi, Uifalăul cu 61 familii avea 5 preoţi uniţi. În 
Răşinari se găseau 16 preoţi (12 uniţi şi 4 neuniţi) la o populaţie de 772 
familii, în Vaca (protopopiatul Brad) 3 preoţi la 24 familii, pe când în 
protopopiatul Dobra d.p. se găseau numeroase sate cu un număr de cre
dincioşii de două ori mai mare, care nu aveau nici un preot. 

Această anomalie se datora faptului că satele neavând beneficii paro
chiale stabile, numirea preoţilor nu depindea de episcopul care putea ţine 
seamă de neovile reale, având o privire generală asupra situaţiei eparchiei, 
ci angajarea lor depindea de împrejurări cu totul independente de voinţa 
şi planurile autorităţii bisericeşti centrale. Chiar pentru a pune capăt acestei 
situaţiuni a luptat atât de mult şi Klein şi urmaşii săi ca să asigure pe 
seama preoţilor beneficii parochiale suficiente şi statornice. Numărul sate
lor în care biserica avea puţină avere (teren cultivabil ori livezi pentru 
fân) era disparent. Astfel preoţii trăiau ori din averea proprie, ori din 
munca pământului domnesc ori din ceea ce se obliga satul să le dea 
(bani, cereale, zile de lucru) atunci când îi angaja. De obiceiu se între
ţineau din toate acestea trei isvoare de venit. Preoţii trăiau astfel, din 
munca mâinilor lor ca şi credincioşii. La 12 Septembrie 1756 P. P. Aron, 
succesorul lui Klein scria papei Benedict XIV că preoţii sunt eccle siasticis 
prorsus destituti beneficiis et iam etiam communi cum plebe contributione one
rati in sudore vultus sui labore manum suorum cum plebeis quotidianum per
quirunt panem suum (653). 

Aceasta fiind situaţia, candidaţii la preoţie îşi căutau înşişi satele şi 
acestea, la rândul lor, îşi căutau ele preoţii. Rolul episcopului se reducea 
numai la stabilireă condiţiunilor ce trebue să îndeplinească candidatul care 
dorea sa ocupe o parochie : condiţiuni de vârstă, de pregătire, de conduită 
etc. Scoli pentru pregătirea preoţilor nu aveam, precum nu aveam nici 
un fel de şcoală afară de micile începuturi, pe care le găsim ici colo şi 
în care abea se învaţă cetitul şi scrisul, câteva rugăciuni ·şi cântări bise
riceşti (654). Pregătirea pentru preoţie se făcea astfel lângă un preot mai 
bătrân şi cu mai multă învăţătură în chestiunile bisericeşti. Inainte de 

(653) Concept în archiva mitropoliei Blajului. 
(654) Asupra acestor începuturi cft. articolul meu Vechi fcoli romdnefti ardelene 

în revista Cultura Crestind din Blaj XVI (1936) pp. 699-706. 
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hirotonire candidatul se prezenta la vlădicie, aducând certificat dela proto
popul, în care i-se arătau datele personale şi satul cu care are angaja
mentul să-l întrebuinţeze ca preot, angajament care nu putea fi făcut fără 
aprobarea protopopului respectiv. La Scaun candidaţii erau supuşi unui 
examen sumar, care se reducea mai mult la câteva lucruri esenţiale în 
legătură cu ritul şi cu administrarea sacramentelor. Dacă viitorul preot 
era iobag îi era necesară şi autorizaţia stăpânului său. Foloasele materiale 
şi prestigiul de care se bucurau preoţii înaintea credincioşilor a făcut ca 
numărul lor să fie excesiv de mare, ceea ce a dat prilej la numeroase plân· 
geri atât din partea autorităţilor cât şi a stăpânilor satelor. Cunoaştem şi 
cazuri, când episcopul Klein a declarat un candidat pregătit pentru preoţie 
şi l-a hirotonit iar după întoarcerea acasă autorităţile comitatului l-au su
pus, ele, unui nou examen, examinatorii fiind unul sau doi funcţionari şi 
l-au declarat nepregătit. Astfel a fost examinat, la cererea proprietarului 
satului, în 1737, Gavrilă, fiul protopopului Mihai din Râciu (jud. Cluj), 
pe care vlădica îl găsise bun de preoţie. Examinatorii au fost notarul 
comitatului şi câţiva consilieri. In faţa acestei bizare comisiuni de exami
nare preoţească, Gavrilă a spus, că a învăţat carte la nişte călugări, la o 
mânăstire de pe Câmpie. Neavând la dânşii cârţi româneşti, examinatorii 
i-au dictat ceva în româneşte. Candidatul ·a scris cu o mulţime de greşeli 
ceea ce i se dictase. Pe urmă i-au pus diferite întrebări, la care n'a 
putut răspunde, declarând însă că va mai învăţa (655). 

Tinerii cari începuseră a învăţa în şcolile celorlalte naţiuni din ţară 
nu şi-au ales cariera preoţească, iar aceia cari şi-au ales-o au fost trimişi 
la şcoli superioare în Roma, Târnavia (Nagyszombat) şi Viena, terminând 
studiile după plecarea din Ardeal a lui Klein, iar aceia cari, cum a fost 
P. Aron, le terminaseră pe timpul lui Klein, au fost ţinuţi la Scaunul 
vlădicesc. 

Formarea preoţilor a fost una din preocupările statornice ale lui Ioan 
Inochentie Klein. Cea mai mare nădejde şi-a pus-o, evident, în şcoala 
care urma să se înfiinţeze la Blaj. Până la terminarea clădirilor de aci, 
tinerii români erau îndrumaţi spre şcolile catolice din ţară şi, în special, 
spre acelea ale iezuiţilor. Pentru întreţinerea colegiului din Cluj al aces
tora, protopopii români contribuiau, sigur în urma îndemnurilor episco
pului, cu % floren în fiecare an (656). Klein se gândea chiar la înfiinţarea 
unui seminar teologic românesc în acest oraş, punând problema în discuţia 
sinodului din 1742. Membrii acestuia însă hotărasc ca ori cât de mare 

(655) TOTH ANDRAS, Az ndelyi român kbdees a 18 szdzadban, p. 63. În jurul 
acestui caz, Klein a dat o mare luptă ale cărei acte se pastrează în archiva mitro
poliei Blajului. 

(656) Tom ANDRAS, op. cit., p. 58. 
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ar fi lipsa unui seminar "neisprăvindu-se încă seminarium-ul aici lângă 
_episcopie, nici o socotinţă despre altul nu poate face" (657). Vlădica însă 
nu părăsise ideia seminariului clujan, căci în memorabilul memoriu trimis 
la 25 Noembrie 1743 împărătesei Maria Terezia, spunea că dacă se va 
îngădui ca Românii să dea dijmele şi quartele preoţilor români, atunci 
aceştia vor ceda o cincime din ele pentru înfiinţarea şi întreţinerea unui 
seminar unit în Cluj. Neaprobându-se cererea referitoare la dijme, din 
planul seminarului clujan nu s'a ales nimic, seminarul românesc înfiinţân
du-se la Blaj, la o dată când iniţiatorul lui se găsea departe, la Roma, în 
surghiun. 

Neavând o şcoală specială pentru pregătirea preoţilor, aceştia nu 
aveau _decât o cultură foarte redusă, care se m·ărginea, în cele mai multe 
cazuri, la cunoaşterea scrisului şi cetitului, a cântărilor bisericeşti şi a ad
ministrării unor taine şi ceremonii religioase, iar conduita lor lăsa adesea 
foarte mult de dorit. Sinoadele au adus mereu hotărîri şi au stabilit 
sancţiuni severe menite a îndruma preoţimea spre rosturile ei fireşti. Ast
fel sinodul din 1732 îi obligă să poarte haine preoţeşti ca să se poată 
deosebi de credincioşi, iar aceia cari nu se vor spune acestor porunci să 
se pedepsească cu 12 floreni pe care să-i încaseze protopopii. Sinodul din 
1742 revine asupra îmbrăcămintei preoţeşti impunând fiecărui preot să 
poarte haină lungă şi potcapit:1. Acelaş sinod din 1732 le impune să se 
spovedească în ·fiecare_ lunl, să nu umble la crâşme, sa nu ţină legături 
cu persoane rău famate, mai ales cu hoţii, ca să nu fie bănuiţi şi ei de 
astfel de fapte, să facă liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare, căci 
cine, fără motiv, nu liturghiseşte se pedepseşte cu 12 floreni. Se vede că 
răul nu încetase nici în urma acestei hotărîri a sinodului, căci sinodul din 
1742 revine impunându-se protopopilor să viziteze satele şi să controleze 
dacă preoţii liturghisesc ori nu. Pe aceia care nu litu�ghisesc în zi de 
Duminică şi sărbătoare să-i pedepsească cu pedeapsa soborului mare care 
era de 66 floreni, deci de 5 ori mai mare decât cea stabilită în 1732. 
Tot sinodul din 1742 a adus hotărîrea cu caracter mai general şi mai posi
tiv şi anume ca fiecare -protopop " să-şi cerce preoţii· cum botează, ispove
desc şi slujesc sfânta Liturghie şi carii nu vor şti au să-i înveţe însuşi 
cinstitul protopop au, cunoscând în eparchia. sa preoţi ca aceia vrednici, 
să-i rânduiască ca să înveţe pe cei neînvăţaţi. lară pentru osteneală 
să dea precum se va putea împăca, însă mai pe urmă tot s-ă-i cerce şi 
protopopul, iară de vor afla vreunii aşa de tari la cap cât să nu 
poată acei preoţi rânduiţi sau protopopul îndrepta, să se trimită aici la 
episcopie ". 

(657) l. M. MOLDOVANU, op. cit., p. 151. 



PERŞPHCTIWE 385 

Preoţii trlliau şi pe timpul vllldiciei lui Klein, ca şi înainte şi ca şi 
după dânsul, în primul rând din munca aspră a pământului. A pămân
tului propriu ori a pllmântului stăpânului satului, căci numai foarte puţine 
biserici aveau pllmânt suficient pentru întreţinerea preoţilor lor. Cele mai 
multe, nu aveau nici 'chiar case parochiale. Astfel în 1733 din 2255, preoţi 
uniţi, în casă parochială locuiau numai 4-03. Venitul principal bisericesc 
îl constituiau stolele, adică taxele pe care le plăteau credincioşii pentru 
diferitele servicii ce li le făcea preotul (botez, cununie, înmormântări, etc.) 
şi din o anumită cantitate de cereale pe care i-o da fiecare casă. În unele 
părţi i se da pe lângă cereale şi o anumită sumă de bani, apoi de obiceiu 
i se mai făcea şi o zi de lucru gratuit, ( clacă). Cu decretul din 9 Sep
tembrie 1743 Maria Terezia a fixat ea, cum am văzut, taxele stolare, des
fiinţând în acelaş timp claca; aceasta s'a menţinut totuşi până în pragul 
veacului al 20-lea. 

Deşi câştigarea domeniului Blajului a fost opera lui, precum opera 
lui a fost şi creierea însăş a acestui târg românesc şi deşi el a pus teme
lia mânăstirii, care trebuia să adăpostească între ziclurile ei atâtea institute 
de cultură, Klein n'a avut marele noroc să vadă terminarea clădirilor şi 
deschiderea şcolilor atât de mult visate 'şi dorite. Acestea s'au deschis 
totuş de oameni formaţi de el şi ei au fost şi începătorii marei " minuni 
a resurecţiunii poporului românesc". Căci archiereul acesta plin de nea
stâmpăr şi de. nerăbdare, cu un suflet care se înfiora în faţa imenselor 
suferinţe şi nedreptăţi îndurate de naţia lui, a avut răgazul, cu toată 
vieaţa-i atât de agitată, să se gândească şi la esenţiala importanţă a valo
rilor culturale, cari singure pot asigura o temeinică operă de emancipare 
politică. Neavând încă şcoala lui, şi-a îndemnat protopopii să contribuie 
la întreţinerea colegiului iezuit clujean, în care învăţau atâţia din tinerii 
naţiei. Văzând încetineala cu care se înălţau zidurile mânăstirii blăjene, 
se gândea, cum am văzut, la înfiinţarea, exclusiv cu mijloac,e româneşti, 
a unui seminar la Cluj pentru formarea viitorilor preoţi. Apoi încă în 1735 
vorbea într'o scrisoare către iezuitul Hundegger despre necesitatea, nu 
numai pentru naţiune ci şi pentru biserică, a unei tipografii româneşti (658) 
iar în memoriul trimis împărătesei Maria Terezia la 14 Septembrie 1741 
se plângea de lipsa mijloacelor cari să-i îngăduie a pune în funcţiune 
vechea tipografie a episcopiei care zace în ruine (659). 

(658) NILLES, op. cit., II, p. 529. 
(659) I. M. MOLDOVANU, Acte sinodale, II, p. 89. La 20 Noembrie 1741 con

tele Forgach, vicarul episcopiei catolice din Oradea i se adresase lui Klein cerân
du-i cărţi pentru nevoile preoţilor din părţile. bihorene. Acesta răspunde la 10 
Decembrie al aceluiaş an. Şi preoţii săi îşi aduc cărţile de· slujbă din ţările vecine 
iar dânsul, personal, şi-a comandat câteva tip!lrite în Litvania în limba slavil. 
Tipografia a restaurat-o cu mari cheltuieli dar nu poate tipări nimic fiindcă nu 
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Neputându-se termina clădirile destinate şcolilor de acasă şi neisbu
tind să înfiinţeze nici seminarul din Cluj, Klein s'a îngrijit de trimiterea 
la şcolile catolice din ţară şi la marile şcoli din afara graniţelor a unor 
tineri, cari, întorşi acasă au devenit nu numai primii dascăli ai şcolilor 
blăjene, ci au fost conducătorii reali ai destinelor naţiei şi bisericii aproape 
o jumătate de veac. Sigur, şi înainte de Klein şi independent de dânsul 
au fost atâţia din neamul nostru cari s'au îndreptat spre şcolile neamurilor 
conlocuitoare, izbutind uiµi din ei să-şi câştige rosturi mai mult ori mai 
puţin importante în vieaţa publică a ţării. Astfel în 1722 un Petru, român 
din Sebeşul săsesc, compune alături de Mihail ungur din Hunedoara, � 
scurtă istorie în formă metrică a principilor Ardeleni cu titlul Magni 
manes Transylvaniae Principum, iar în 1725 întocmeşte în colaborare cu 
colegii săi din ultima clasă a colegiului iezuit din Cluj, o scurtă istorie 
a Daciei (660). Tot între elevii colegiului iezuit amintit găsim în 1729 pe 
Gabriel Simon, nobilis valachus din Braşov; în 1732 pe Alexandru din 
Bita (comitatul Târnavei), în 1733 pe Gheorghe Timandi din Juc, sigur, 
o rudă a vicarului cu acelaş nume; în 1735 pe Ladislau Dobra din Zlatna 
şi pe Samuil din Veneţia Făgăraşului; în 1737 pe un Daniel, nobil român 
din Mărgineni (Făgăraş), pe Petre Dăianul din Daia, autorul unei Sy

nopsis vitae sancti Francisci Salesii, apărută în anul următor, probabil secre
tarul de mai târziu al episcopului; pe Petru Iliaş Boelekinensis ( ? ) din 
comitatul Turda; pe Alexandru Aron din Bistra, o rudă, dacă nu chiar 
frate al lui P. P. Aron, episcopul de mai târziu şi pe Petru din Taurea 
(Jud. Năsăud); în 1742 pe Nicolae Dragosi din Turda (661). ln 1731 
elevii români ai gimnaziului iezuit din Baia Mare Ladislau Saul, Martin 
Glonţ, Ignatie Pop şi Simon Chifor joacă în piesa dramatică şcolară Maria 
Salus naufragantium (662). Apoi între 1729-1744 gasim peste 50 de elevi 
români în gimnaziul călugărilor piaristi din Bistriţa, între cari şi pe Moise 
Dragosi, viitorul episcop unit al Orăzii (663). Şi câţi nu vor fi fost în 
şcolile din Alba Iulia, Sibiu, Braşov şi din alte oraşe ale ţării cari nu au 
lăsat nici o urmă în vieaţa românească, mulţi dintre ei trecând la catoli-

are local în care s'o aşeze. Ar construi dânsul unul, dar acum nu are bani şi nu 
poate cere nici dela preoţimea care trebuie să contribuie la zidirea mânăstirii şi 
a bisericii catedrale. Klein roagă pe Forgach să contribuie cu 1000 floreni la 
punerea în funcţiune a tipografiei, sumă pe care îi va restitui-o în cărţi ori în 
bani. Protocolul II al Corespondenţei din 1741 a episcopului Inochentie Micu 
Klein. 

(660) A. VERESS, Bibliografia romdno-unga,4, I, Bucureşti 1931, p. 169 şi 173. 
(661) Ibidem, pp. 179, 182, 183, 189, 193, 194, 197, 199, 203. 
(662) Ibidem, p. 181. 
(663) V. SoTRoPA, Românii la gimnaziul latino-catolic din Bistriţa în �evista 

Transilvania XXXII (1901) p. 4-5. 
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cismul de ritul latin pentru a rupe, orice legătură cu o naţie rău văzută 
şi dispreţuită. 

Sinodul din 1742 a cerut, cum am văzut, intervenţia episcopului şi 
a teologului la s. Scaun ca să oprească " cum nimenia din rituş-ul nostru 
cel grecesc unit să nu fie slobod a trece la rituşul latinesc " pentrucă prin 
aceste treceri " mare scădere şi pagubă simte clerul şi neamul nostru 
românesc unit din Ardeal "(664). Alţii au trecut, din aceleaşi motive de 
oportunism egoist, la reforma calvinistă. 

Opera de culturalizare a naţiei şi de îndrumare a ei pe căile sigure 
ale emancipării n'a început deci cu aceste elemente care şi-au văzut numai 
de rosturile proprii, oricât de însemnate ar fi fost situaţiile pe care unii 
au izbutit să le cucerească (665). Oamenii aleşi de Klein au fost Petru 
Aron, Silvestru Caliani, Gregore Maior, Gheronte Cotore şi maramureşea
nul Atanasie Rednic, care, probabil, tot în urma intervenţiei lui a ajuns 
în Pazmaneul din Viena. Toţi au fost elevi ai colegiului iezuit din Cluj, 
de unde Petru Pavel Aron şi Gheronte Cotore au trecut la Târnavia, 
Grigore Maior şi Silvestru Caliani la Roma, iar Atanasie Rednic la univer
sitatea din Viena, ca membru al Pazmaneului. Terminând filozofia în 
Târnavia, P. Aron a fost trimis şi dânsul, la recomandarea foarte căldu
roasă din 27 Martie 1738 a profesorului său de metafizică Ferdinand 
Litkei, pentru studiile teologice la Roma. · Acestia cinci, dintre cari trei, 
P. Aron, Atanasie Rednic şi Gregorie Maior, au guvernat biserica româ
nească unită până în 1782, urcând toţi trei scaunul archieresc; au fost şi 
primii cari au pus bazele învăţământului din şcolile blăjene şi, în acelaş 
timp, primii cari au dat noi impulsiuni conştiinţei luptătoare româneşti 
ardelene. Căci nu numai originea lor era românească, ci, cu tot mediul 
străin în care şi-au făcut studiile, dânşii au rămas români prin simţire şi 
s'au pus cu entuziasm în slujba culturii româneşti, izbutind să dea unirii 
însăşi o interpretare de-o covârşitoare importanţă · naţională. De aceea 
perioada care începe în biserica unită după plecarea din fruntea ei a lui 
Klein, este dominată de personalitatea, de ideile şi de acţiunile lor: 

La moartea lui Ioan Patachi, Klein deşi abia student al unei facultăţi 
de teologie, era nu numai cel mai cult, ci singurul român cult. Român 
nu numai prin origine ci român prin sentimente, fire şi indestructibila 
legătură voit/J şi simţita cu românismul oropsit şi dispreţuit. De aceea 
a şi fost ales vlădică, cu toate lipsurile canonice evidente, peste care a 
trebuit sa se treacă chiar din motivul că în sânul naţiei întregi nu se 

(664) I. MOLDOVANU, op, cit., I, p. 150-151. 
(665) Amănunte preţioase asupra lor găsesc cititorii în Tom Z., op. ci'r., p. 177 

squ. 
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găsea altul nici mai bun nici asemenea. Asta constitue unul din aspectele 
dramei K.leiniene dar şi exceptionalul merit al lui. Marea massă naţională, 
cu vechimea şi cu numărul ei de 500.000 suflete, a fost pentru Klein 
argument nu tovarl4 activ de luptl1. Cu protopopii şi preoţii a luat mereu 
contact atât în sinoadele pe care le-a convocat în ajunul fiecărei noi băta
lii, cât şi în cursul vizitaţiunilor canonice pe care le-a făcut şi1 cu unii 
dintre ei, cu prilejul Scaunelor de judecată ce se ţineau aproape săptă
mânal. Pe aceştia, sigur, i-a lămurit că luptă pentru drepturile lor şi ale 
poporului şi pentru împlinirea promisiunilor făcute de Curtea împărătească. 
Ei l-au sprijinit cum au putut şi cum au ştiut : i-au aprobat acţiunile şi 
i-au pus la dispoziţie, din Fondul clerului mijloacele de care avea nevoie. 
Atât ! Nici dânşii, deci, nu i-au fost tovarăşi de luptă pe· terenul, unde 
sta singur cu capul în furtună. 

Aruncându-se în fanatica încleştare necruţătoare cu Status-urile arde
lene încremenite în vechile concepţii care excludeau naţia rominească şi 
pe membrii ei dela folosirea drepturilor şi libertăţilor politice, Klein s'a 
întemeiat pe Curtea imperială, autoarea. diplomelor pline de făgăduinţe 
solemne pentru naţia, care la răspântia unor vremuri noi îşi căuta şi ea 
căi noi de eşire dintr'o situaţie strivitoare. Curtea însă, având nevoie în 
primul rând, de linişte, de recruţi, de bani şi de alimente pentru armată, 
pe care le votau chiar aceia împotriva cărora deslănţuise episcopul marele 

..său răsboiu, l-a părăsit. Acest lucru l-a văzut Klein limpede în hotărîrea 
din 9 Septembrie 1743 a împ:lrlltesei Maria Terezia, care l-a f:lcut s:1-i 
trimită sguduitorul memoriu din 25 Noembrie al aceluiaş an, spunându-i 
că dacă nici dela dânsa nu obţine îndreptarea soartei naţiei, nu-i mai 
rămâne decât ca împreună cu ea, cu naţia, să se adreseze lui Dumnezeu 
cel viu din Ceruri ca să facă El dreptate. 

·. 

Episcopului înşelat verbis speciosis, cu cuyinte deşarte de către Curtea 
în care-şi pusese toate nădejdile şi având în faţă ura nepotolită a repre
zentanţilor celor trei naţiuni, nu i-au mai rămas decât massele populare, 
la care s'a şi gândit un moment să facă apel. Astfel a convocat adunarea 

natională din vara anului 1744, compusă din protopopi şi preoţi, din no
bili şi ţărani, din uniţi şi neuniţi, în faţa căreia a pus problema deschis 
şi fără înconjur : având în vedere că lupta se dă pentru popor şi pentru 
drepturile lui, este ori nu este bine să se facă apel şi la el ? Răspunsul a 
fost afirmativ, lăsându-i-se vlădicului să aleagă momentul şi felul când şi 
cum va trebui cerut concursul poporului. Intâmplările cari au urmat, 
după a�eastă adunare cu caracter atât de pronunţat revoluţionar, şi care 
au determinat fuga lui la Roma, au tăiat brusc o iniţiativă care nu ştim 
cum s'ar fi desfăşurat şi ce urmări ar fi avut. 

Sbuciumul de 12 ani al lui Klein, deşi a fost lipsit de rezultate con-
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crete, dl.ci naţia a rămas tot numai tolerau. şi preoţimea ei tot oropsită 
ca şi înainte, a produs totuşi în pătura conducătoare a Bisericii o. puter
nică tresărire de conştiinţă. El a lămurit o mulţime de· probleme şi a 
oţelit voinţele, creind atmosfera de luptă şi rezistenţă, pe care am văzut-o 
manifestându-se atât de viguros în adunarea din 1744 şi o vom vedea 
manifestându-se după plecarea din ţară a eroului, în 1747 şi 1748. Dar, 
mai presus de toate, a dat naţiei un ideal politic care i-a călăuzit toate 
marile acţiuni până la biruinţa definitivă din zilele noastre. 



Cap. V. 

Sub vicariatul lui 

Petru Pavel Aron 

(1745-1751) 
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Răsvrătirea satelor dintr'o mare parte a Transilvaniei împotriva unirii, 
care răsvrătire creştea mereu ca puhoaiele primăverii, şi fuga lui Klein, 
în urma căreia eparhia a rămas fără episcop timp de zece ani, au aruncat 
biserica unită într'o cumplită criză pustiitoare, care, în diferite forme, a 
durat aproape trei decenii şi la sfârşitul ei din plăpânda operă a unirii· n'au 
mai rămas decât mici frânturi bântuite de furtună .. Căci apariţia specta
culoasă şi predicile călugărului sârb, întemeiate pe pretinse îndemnuri 
cereşti exploatate cu abilitatea unui excepţional meşter în arta seducerii 
masselor populare naive, a răscolit până în adânc sensibilitatea religioasă 
a satelor româneşti. " Sfântul " cu panglicuţe şi cu vedenii a isbutit să 
convingă populaţia satelor noastre că popii le-au vândut "legea", care 
pentru dânşii nu era o abstracţiune dogmatică ci era viaţa însăşi, în ce avea 
ea ,mai intim şi mai sfânt. Ori, părăsirea legii însemna osânda vecinică 
în focul nestins al iadului. Afirmăţia " Sfântului " a fost confirmată şi 
de atâţia din pustnicii adăpostiţi în -numeroasele 'schituri resfirate în satele 
dela poalele munţilor, de-alungul Oltului, de dilugari veniţi din cele douli 
principate şi, în unele locuri, de membri companiilor greceşti, care au rămas 
tot timpul cei mai fanatici duşmani ai unirei cu catolicismul. Şi n'au lipsit, 
sigur, nici îndemnurile şi concursul domnilor luterani şi calvini, care au 
văzut din luptele aprige ale lui Inochentie Micu Klein unde poate duce 
statornicia Românilor în unirea cu biserica apuseană. De altă parte, cum 
ne informează Samuil Micu Klein, fuga unchiului său, a episcopului, a 
fost prezentată masselor populare ca o dovadă că vlădica s'a convins că 
unirea e rea : " şi i-au părut rău că au unit atâta mulţime de suflete " (666). 

Acestei mari învolburări a rămas să-i facă faţă, în ciilitate de vicar 
general al eparhiei în absenţa episcopului, protopopul Nicolae din Biia, cu 
puterile şi cu experienţa pe care o putea avea un om cu pregătirea modestă 
a lui. Vicarul însă moare la 23 Iunie 1745. Singurul cleri_c unit cu o te
meinică pregătire teologică şi cu adâncă înţelegere a temeiurilor dogmatice 

(666) Ţ1PARIU, Acte fi fragmente, p. 100. 
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ale unirii era Petru Aron, întors de curând dela studii din Roma. Dânsul 
însă îl însoţise pe Klein la Viena şi a fost reţinut acolo, până târziu la sfâr
ţitul verii anului 1745. După moartea lui Nicolae din Biia, Klein l-a 
numit vicar general pe Aron, care după obţinerea confirmării de către 
împărăteasa Maria Terezia, s'a întors în Blajul pe care-l păr:lsise înainte 
cu mai bine de un an. 

Petru Aron s'a n:lscut în Bistra din Munţii Apuseni în anul 1709. 
A fost în anii 1730-35 elev al colegiului iezuit din Cluj (667), de aci trece 
la Tâmavia unde. în 1738 termină filozofia. La recomandarea deosebit de 
călduroasă din Martie 27 al acestui an; a profesorului său de metafizică 
Ferdinand Litkei, Klein îl trimite în 1740, de odată cu Silvestru Caliani 
şi Grigorie Maior, la Roma, rămânând acolo patru ani făcând numai studii 
teologice, fiindcă filozofi.a o absolvise, cum am văzut, în Tâmavia (668). 
La 26 Maiu 1742 a depus jurământul obişnuit, f�găduind, între altele, 
că se va călugări şi că va fi cu supunere faţă de episcopul său, Inochentie 
Micu Klein. La 30 Iulie 1743 a fost hirotonit preot (669), iar în ţară s'a 
întors în 1744 (670). Samuil Micu Klein, care l-a cunoscut de aproape, 
spune despre Aron că "au petrecut o vieaţă sfântă, au fost om postelnic, 
îndurat, bisericos şi înfrânat. Mătăniile cele scrise în posturi, toate, şi 

(667) T6TH ZoLTAN, o. cit., p. 169, nota 7. 
(668) Reproducem scrisoarea lui Litkei către Klein, care nu este lipsită de 

interes. " lnteligens pientissimam Illustrissimi ac Reverendissimi domini episcopi 
sollicitudinem et curam qua e suis Romam ad studia altiora nonnullos sapientissime 
destinat ....• Censeo inter meos discipulos Reverendum Petrum Aron paucos intra 
dies metaphisicam absoluturum, bune eundem demisissime com.mendare ausim ut 
inter Romam petituros adnumerare dignetur Illmus et Rmus Dominus e,Piscopus si 
numeros eo mittendonim completus nondum sit. Ea ille et a moribus et a scientia 
philosophica sui commendatione apud nos adhuc egit ut ubivis universitatum inter 
primos laudari conunendarique mereretur, integerrima finnissirnaque valetudine 
est constanter. Ad haec si is Rornam mitteretur eius loco statim alter pro venera
bili diocesi Illmae ac Rmae Dominatioµis Vestrae succedere posset alumnus in .se
minario s. Adalberti, neque ut successor talis hic suscipiatur ullum aliud fatigium 
requiritur quam vel a servo Illmae ac Rmae Dominationis noster Rdus pater Rector 
mentem super tali successore commendationemque Illmi ac Rmi Domini episcopi 
intelligat ". Litkei anexează petiţia lui Aron în care " supplicatis humillime Illmae 
ac Rmae Dominationi Vestrae pro subsidio aliquo ut sudatos suos labores e privatis 
parietibus in publicum producere possit, universam nempe philosophiam defen-

. dendo. Dignissimus sane, si quis unquam, hoc tanto favore Rdus Petrus est ..... 
Tymaviae 27 Martie 1738. Ferdinandus Litkei ". Orig. în archiva Mitropoliei 
Blajului. Într'adevăr iezuitul Fr. Kazy în a sa Historia universitatis Tyrnaviensis 
apărută în acest an înşira între neo-doctores şi pe Petru Aron " nobilis valachus 
Transylvanus Bisztrensis ex comitatu Albensi ..... alumnus diocesis Transylvaniae ", 
care "defendit universam ". A. VERESS, o. cit., I, pp. 192-193. 

(669) Revista Transilvania din Sibiu, X, 1877, p. 1124. 
(670) "Ah anno 1744 quo Roma discessi ", scrie însuş Aron la 4 Aprilie 1760 

cardinalului Crivelli. Archiva Mitropoliei Blajului. 



afară de acelea şi altele făcea noaptea, cât degetele lui pururea se cunoş
teau de mătănii" (671). 

Pe umerii acestui proaspăt vicar general fără experienţă cădea deci, 
formal, sarcina potolirii furtunii, care ameninţa cu prăbuşirea existenţa 
însăş a bisericii unite. In realitate, sarcina potolirii ei şi-au luat-o asupra 
lor alţii. lncă fiind episcopul în ţară, guvernul alarmat de atitudinea popu
laţiei satelor cari refuzase să recunoască pe preoţii uniţi şi să asculte 
slujbele săvârşite de ei, a poruncit autorităţilor administrative să comunice 
tuturora, în faţa preoţilor, că potrivit dispoziţiunilor unui anume articol 
din Compilatae sunt datori să meargă la biserică şi că aceia care nu se vor 
supune vor fi pedepsiţi cu pedepsele prevăzute acolo (672). Guvernul 
socotea, deci, marele tumult iscat din răscolirea adâncului sufletesc al mas
selor populare ca simpla călcare a unei vechi legi şi credea că el poate fi 
potolit cu fluturarea înaintea ochilor mulţimilor fanatizate a unor sanc
ţiuni de mult căzute în desuetudine. 

Clerul unit, reprezentat nu ştiu prin cine, şi Status-ul catolic au pri
vit lucrurile mai adânc, atribuind răsvrătirea împotriva unirii acţiW1ii 
călugărului sârb Visarion şi agitatorilor veniţi de peste munţi cari au tul
burat conştiinţa religioasă a poporului ameninţându-l cu pedepsele iadului 
dacă ţine preoţi uniţi, trădători ai " legei " celor şapte soboare. Preoţi 
ortodocşi au fost în Ardeal şi înainte de apariţia lui Visarion - numărul 
lor era după conscripţia din 1733 a lui Klein de 486 - precum trăiau ală
turi în acelaş sat uniţii şi ortodocşii fiecare cu preotul ori preoţii lor, f ăr:l 
ca aceasta împreună vieţuire să fi dat naştere nici la revoltele nici la acteţe 
de teroare care s'au ivit numai după intervenţia faimosului " aventurier 
bosniac " cum îl numeşte Nicolae Iorga. Această intervenţie a determinat 
pe credinioşii uniţi să se ridice împotriva preoţilor lor, alungându-i din 
sate, oprindu-i să intre în biserici şi maltratându-i, să-şi lase copii bote
zaţi· de către babe, să se împărtăşe:iscă cu muguri şi fructele pomilor şi 
să întrebuinţeze miere în loc de Sfântul Mir. Predicile eremitului au pro-. 
dus adânci perturbări şi a deslănţuit pe lângă manifestările unor npbile 
însuşiri de alipire către tradiţiile seculare şi către formele moştenite ale 
vieţii religioase, şi isbucnirea unor pasiuni de distrugător primitivism 
anarhic. 

Tulburările au fost deci provocate de factori externi care au inter
venit brutal, abil şi cu toate mijloacele de seducţie în viaţa atât de liniştită, 
din acest punct de vedere, a satelor româneşti. Reprezentanţii clerµlui 
unit şi-au dat seama dela început de acest lucru. De aceea propuntrile 

(67°1) ÎIPARIU, o. cit., p. 112. 
(672) Textul în S. Dragomir, o. cit. I Anexe p. 34-35. 



346 

lui, pe care şi le-a însuşit şi Status-ul catolic în memoriul său din 6 De
cembrie 1744, urmăreau în primul rând împiedicarea pătrunderii în ţară 
a acestor factori străini, adică a preoţilor şi călugărilor de peste hotare 
şi scoaterea din sate a preoţilor care s'au strecurat într'însele agitând popo
rul contra preoţilor săi uniţi (673). 

De tulburările religioase din Transilvania s'a ocupat şi conferinţa 
ministerială din 25 Septembrie 1744, la care luase parte şi guvernatorul 
I. Haller. Impărăteasa însă, încurcată într'un nou răsboi pentru Silezia, 
abia în 12 Martie 1745 a început să le dea atenţiunea cuvenită cerând guver
nului o mulţime de lămuriri şi dându-i unele sugestii în legătură cu îm
piedicarea răspândirii revoltei. Impărăteasa porunceşte să. fie consultaţi 
episcopul catolic şi fruntaşii catolici ai ţării, apoi, în secret, tţologul iezuit 
Balogh şi, în fine, guvernatorul să invite la sine câţiva fruntaşi români, 
clerici şi - mireni nobili, cărora să le citească decretul din 9 Septembrie 
1743 cu care confirmase o parte din privilegiile bisericei unite, să-i întrebe 
cum ar putea fi mai bine guvernată eparhia până la întoarcerea episco
pului, care este starea unirii dela plecarea· lui şi că oare nu ar fi bine dacă 
s'ar trimite patru preoţi fruntaşi uniţi în patru părţi ale ţării care să în
tărească unirea arătând pretutindeni binefacerile primite prin decretul 
amintit ? Guvernul este, în fine, invitat să-şi dea toată silinţa ca focul să 
nu se întindă (674). 

Guvernatorul Haller a procedat repede; La 30 Martie a adresat popu
laţiei româneşti un manifest redactat româneşte - acesta scris cu o foarte 
elegantă chirilică � şi latineşte. Manifestul se îndreapti'l către " dumnea
voastră preoţilor şi neameşilor (nu neamesnicilor cum citeşte I. Lupaş) 
aşişderea şi altor creştini aceştii ţării lăcuitori carii sânteţi din şi după 
rânduiala şi cinul bisericii răsăritului " şi după ce arată supărarea cauzată 
înălţatei împărătese de " răsvrătirea şi rătăcirea ...... din nepriceputa fire 
şi vorbe deşarte " ale monahului sârb, în urma cărora credincioşii nu mai 
cercetează bisericile, �i-au alungat preoţii înlocuindu-i cu alţii, nu-şi bo
tează copii, îşi îngroapă morţii în afară de cimitire şi fără preot, ca pe 
animale şi se dedau şi ţa alte fapte, spune că dânsa, împirăteasa, nu in
tenţionează, cum n'au intenţionat nici înaintaşii ei, schimbarea ritului gre
cesc ci, dimpotrivă, pretinde păstrarea intactă a Pravilei răsăritene. în 
ceeace priveşte unirea " aceasta de alta n'au fost fără precum mulţi se vor· 
afla dintre oamenii care bine îşi vor aduce aminte, că în vremile acelea 
când au fost în această ţară oblăduitori şi crai de altă lege· mai depărtată 
de râO:duiala bisericii răsăritului, între acelea vremi norodul şi obştea 

(673) Ibidem, p. 147-49. 
(674) A. BuNEA, Episcopul Ioan Inochentit Kltin, p. 187-88. 
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românească au fost împreun.aţi cu acea lege străină sau mai îndepărtată, 
nu pentru alta fără numai ca să fie sub acoperământul şi aripile Oblădui
torului ţării şi să aibă la vreme ca aceia unde să alerge în toate supărările 
ce i se vor întâmpla "." Manifestul aminteşte apoi binefacerile primite de 
biserica română dela antecesorii Majestăţii Salee: episcopie bine dotată 
cu averi, o mânăstire pentru călugării de ritul grecesc cari să înveţe popo
rul credinţa mântuitoare iar preoţii au fost scutiţi de toate sarcinile iobă
geşti şi încheie exprimându-şi nădejdea că " oriunde s'ar întâmpla a se 
citi această carte a noastră - se dăduse ordin ca să fie citită pretutindeni -
ori la biserici ori la alte locuri de obşte, va fi tuturor de mângâiere şi cei 
ce lunecându-se cu firea şi îndoindu-se de credinţa preoţilor încă se vor 
întuma la calea şi credinţa care a� ţinut-o şi până acuma", ca să se facă 
şi în viitor vrednici de protecţiunea împărătesei. Aceia care vor continua 
să săvârşească fapte potrivnice canoanelor vor fi pedepsiţi conform le
gilor (675). 

La 3 Aprilie 1145 guvernatorul a ţinut conferinţa cu persoanele indi
·Cate în ordinul împărătesc din 12 Martie. Rezultatul consfătuirii care a 
(ost comunicat Curţii, este următorul : nu e neceasră trimiterea a patru 
preoţi uniţi în pat� părţi ale ţării pentru întărirea unirii ci ar fi mai utilă 
convocarea protopopilor la un sinod ca să se sfătuiască, toţi împreună, 
privitor la mijloacele cu care ar putea fi apărată. unirea. Pe tot timpul 
absenţei lui Klein eparhia să fie condusă de cei doi vicari generali, proto
popii din Juc şi Biia, · iar Sf. Mir să fie sfinţit de episcopul rutean al Mun
caciului. Hirotoniri nu mai sunt necesare fiindcă numărul preoţilor este 
şi acum prea mare. Să se numească unul din fruntaşii catolici protector al 
unirii, care, în acestă calitate, să-i apere pe uniţi de nedreptaţile ce li s'ar 
face de către neuniţi şi să le asculte plângerile. Patru din cei mai mari 
agitatori contra unirii· să fie prinşi, dar nu de către funcţionarii civili, cari, 
cea mai mare parte fiind eretici (calvini şi luterani), sunt duşmani ai unirii, 
ci de către autorităţile militare. în fine, guvernatorul, care comunicase 
împărătesei hotarîrile consfiHuirii, propune să fie oprit poporul să se mai 
adune la izvorul tămăduirii sfinţit de Visarion la Lipova fiindcă ardelenii 
mergând acolo în pelerinaj sunt agitaţi contra unirii (676). 

Peste câteva zile, la 6 Aprilie 1745, guvernatorul Haller a adresat şi 
funcţionarilor publici de toate categoriile tin lung ordin circular, în care 

(675) Textul românesc în fotocopie la I. LUPAŞ, Studii istorice IV, p. 211-14, 
cel latinesc la S. DRA.GOMlR, o. cit. I; anexe, p. 38-41. 

(676) A. BUNEA., o. cit. p. 189. La 3 Mai 1745. s'a1,1 luat masurica să fie dis
truse colibele ridicate la Lipova pentru adăpostirea pelerinilor la crucea " sfân
tului". Si după doi ani, în 10 Mai 1747, organele administrative din Lipova 
raportează că faimoasa cruce atrage încă pelerini din Banat şi Transilvania. I. Bo
ROŞ, l. cit., p. 287-88. 
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le aminteşte cum s'au unit Românii înainte cu o jumătate de veac, privi� 
legiile care au fost date bisericii unite, ai cărei preoţi au fost puşi pe picior 
de egalitate cu preoţii catolici de ritul latin şi liniştea în care s'a desvoltat 
această biserică până la apariţia " primejdiosului călugăr impostor.''· Re
ferindu-se apoi la ordinul din 12 Martie al împărătesei, guvernatorul im
pune autorităţilor luarea următoarelor măsuri : 1) Preoţii uniţi să fie rein
troduşi în bisericile din care au. fost isgoniţi, 2) aceşti preoţi să fie apăraţi 
împotriva violenţelor iar privilegiile care le-au fost date prin diplomele 
împărăteşti să fie respectate în toate satele, 3) preoţii neuniţi să fie supuşi 
sarcinilor publice iar aceia dintre ei cari ar încerca să tulbur.e liberul exer
ciţiu al cultului unit să fie arestati ca tulburători ai ordinei publice, 4) să 
se împiedice venirea din alte ţări a preoţilor agitatori contra unirii, 5) preo
ţilor şi bisericilor unite să li se restitue pierderile cauzate prin violenţă, 
6) să împiedice orice mişcare sediţioasă informând îndată şi guvernul. La 

_sfârşit, ordinul circular atrage atenţiunea slujbaşilor să nu-şi imagineze 
că împărăteasa va tolera ca unirea, clădit:ă pe temelii atât de puternice, 
să fie răsturnată sau " prostituată ", ci va menţine-o chiar şi cu mijloace 
tari (fortioribus etiam viis et modis). Era un avertisment dat acelora din
tre funcţionarii publici, cari aparţinând uneia din confesiunile protestante, 
au privit nepăsători când nu au ajutat d_irect, abuzurile masselor răsvră
tite (677). 

Se pare că într'adevăr în unele părţi funcţionarii comitatelor, Scau
nelor şi districtelor nu au fost prea impresionaţi de avertismentul guver
natorului pentrucă directorul fiscal (procurorul general) Petru Dobra spune 
în raportul său din 7 Iulie 1745 că mulţi din ei fiind eretici ( adică luterani, 
calvini ori unitarieni) se bucurau de sdruncinarea unirii. şi executau astfel 
poruncile guvernului încât poporul să înţeleagă că dânşii sunt pentru 
continuarea tulbudrilor. Aceleaşi informaţiuni le-a trimis Curţii şi Status-ul 
catolic (678). 

Acolo însă unde în fruntea comitatelor se găseau catolici buni lucru
rile s'au desfăşurat cu totul altfel. Astfel, de pil�ă, David Mariafi de Maxa, 
vechiul David Maxai, sfetnicul şi prietenul lui Ioan Patachi, român de 
origină, care acum era comitele Comitatului Cluj, a convocat la Gherla 
pentru 25 Mai 1745 pe vicarul din Juc şi 17 protopopi din comitatele Turda, 
Cluj, Dobâca, Solnocul din lăuntru şi Solnocul de mijloc, ca să discute 
cu dânşii situaţia unirii. Toţi au declarat în scris că împreună cu preoţii 
şi poporul din comitatele lor doresc să rămână uniţi şi că acolo unirea se 
menţine în întregime (679). 

(677) Textul în S. DRAGOMIR, o. cit., Anexe, p. 40-42, 
(678) A. BUNl!A, o. cit., p. 190-92. 
(679) Ibidem, p. 190. 
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La 18 Mai 1745 Impărăteasa intervine din nou, aprobând hotărârile 
conferinţei' ministeriale care se ocupase de propunerile făcute de guverna
torul Ardealului în urma consfătuirii avute la 3 Aprilie cu episcopul cato
lic, cu membrii catolici ai guvernului, cu teologul iezuit şi cu reprezentanţii 
clerului unit, şi trimiţând atât guvernului întreg cât şi· guvernatorului 
personal şi membrilor catolici ai guvernului câte un ordin poruncindu-le 
să apere unirea şi s� împiedice orice turburare a ordinei publice, iar acestora 
din urmă mai cerându-le să recomande o persoană potrivită dintre fruntaşii 
catolici ai ţării, care să fie numită protector al bisericei unite. Tot atunci 
împărăteasa a dat ordin generalului Engelshofen, guvernatorul Banatului 
Timişan, să dărâme isvorul "Tămăduirii" de lângă Lipova, sfinţit de 
Visarion, la care populaţia continua să pelerineze din mari îndepărtări (680). 

ln timp ce autorităţile statului ţineau conferinţe peste conferinţe şi 
dădeau porunci peste porunci, răsvrătirile împotriva unirii şi turburările 
continuau cu furie nepotolită în Fundus Regius, în districtul F:lgăraşului, 
în comitatul Hunedoarei şi în o mare parte a comitatului Alba de Jos şi 
Alba de Sus. Pretutindeni în acestă vastă regiune preoţii uniţi erau opriţi 
să slujească în biserici fiind înlocuiţi de săteni cu preoţi ortodocşi, ori erau 
isgoniţi din satele lor, unii fiind chiar insultaţi şi maltrataţi. 

Situaţia mai mult decât disperată a unirii în părţile de Miază Zi ale 
Transilvaniei, a constatat-o şi episcopul rutean Manuil Olsavszky, pe care, 
în urma propunerii conferinţei ministeriale din 18 Mai, Maria Terezia, 
s'a decis, în fine, să-l trimită în Ardeal ca să studieze, la faţa locului, efectele 
răsvrătirii provocate de apariţia lui Visarion. Olsavszky petrecuse aci în 
iarna 1745-46 fiind însuşi martor la o mulţime de acte de violenţă între 
care e de amintit acela din Pauca (Alba de jos) unde ţăranii au năvalit 
înarmaţi asupra slujbaşilor care arestaseră pe preotul neunit Ioan (681). 
Despre cele constatate cu prilejul acestei vizitaţii episcopul rutean a infor
mat pe împărăteasă cu raportul din 26 Februarie· 1746 propunându-i şi 
mijloacele practice pentru îndreptarea situaţiei. Mijloacele propuse de 
dânsul sunt aspre şi unele din ele, dacă ar fi fost acceptate sau aplicate, 
ar fi putut, prin lipsa lor de umanitate, mai mult îndârji decât potoli. Ast
fel Olsavszky propunea ca preoţii neuniţi şi alţi conducători ai agitaţiei 
contra unirii să fie prinşi şi aruncaţi în temniţă, călugării mănăstirilor din 
Scorei, Arpaş şi Porceşti să fie isgoniţi din ţară şi să se procedeze cu cea 
mai mare severitate contra Săliştenilor, în mijlocul cărora petrecuse mai 
mult timp " Sfântul " şi care, de atunci au devedit o deosebită ură împo-

(680) Ibidem, p. 189-90. 
(681) Incă în vara anului 1745, Petru Dobra scria agentului Hardt că "systema 

unionis Cis Marusium et cis Kuki.ilom minorem tam in comitatibus quam in Fundo 
Regio totaliter inversum est". Toth ZoLTAN, o. cit. p. 155 nota 4. 
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triva ururu şi a preoţilor uniţi. Episcopul rutean mai propunea să li se 
dea satisfacţie preoţilor maltrataţi şi păgubiţi, să se intervină la patriarhul 
din Constantinopol să oprească pe episcopii din Moldova şi Muntenia să 
mai hirotonească preoţi din Ardeal, ca procurorul general să propună în 
chiar viitoarea dietă măsurile potrivite a cîntări şi apăra unirea şi, în fine, 
episcopul Klein să fie invitat a se întoarce acasă fiindcă cei mai mulţi au 
promis că îri cazul acesta se vor .întoarce în sânul bisericii unite (682). 

Inainte de a-l trimite Curţii, Olsavszky şi-a prezentat raportul său mai 
întâi guvernatorului Haller. A.cesta examinându-l hnpreună cu membrii 
catolici ai guvernului şi cu alţi fruntaşi ai bisericii latine, a trimis şi dânsul 
un raport care, în ceeace priveşte unele măsuri, e mai puţin sever decât 
raportul episcopului. Conferinţa fruntaşilor ·catolici propune să .se facă 
anchete în satele în cari a fost citit manifestul guvernatorului ca să poată 
fi traşi la răspundere aceia cari au lucrat împotriva intenţiunilor împără
tesei, apoi să fie trimişi în judecată acei cari au scos pe preoţi din casele 
parochiale şi i-au forţat să plătească taxe şi să presteze munci iobăgeşti, 
să fie trimişi în satele răsvrătite persoane cunoscute prin zelul lor cari să 
explice poporului că niciodată nu a fost intenţia împărătesei schimbarea 
ritului grecesc, ci din contra, Majestatea Sa vrea ca Românii să păstreze 
nealterat acest rit (Teama credincioşilor că li se va schimba ritul era ali
mentată şi de unele măsuri arbitrare. Astfel d.p.la stăruinţele fostului 
teolog al lui Inochentie Micu Klein, Iosif Balugh, superior al Casei iezui
ţilor din Târgu-Mureş, primăria oraşului impune Românilor în 20 Fe
bruarie 1750, obligaţia de a lua parte la -solemnităţile bisericii. latine. Tr. 
Popa, Monografia orQ.fUllli Tg. Mureş, Tg. Mureş, 1932, p. 214). ln 
ceeace priveşte arestarea corifeilor agitaţiei contra unirii, conferinţa e de 
părere să fie arestaţi şi duşi la Sibiu câţiva preoţi, însă '.' non titulo et 
specie religionis " ci din motivul că au dispreţuit poruncile regale. Pro
pune apoi ca preoţii neuniţi, la cari de altfel nu se referă privilegiile cu
prinse în diplomele împărăteşti cari au fost date numai uniţilor, să fie 
supuşi la plata unor anumite taxe din cari să se instituie un fond în folosul 
unirii, ca unirea să fie refăcută între Românii liberi dela oraşe căci pilda 
acestora va fi uşor urmată de să.teni şi ca împărăteasa. să-şi arate nemul
ţumirea sa faţă de conduc:itorii naţiunii săseşti cari au dovedit prea multă 
toleranţă în cursul agitaţiilor contra unirii. ln ceeace priveşte întoarcerea 
lui Klein, conferinţa e de părere că aceasta nu e oportună " e certis ra
tionibus" pe cari nu le arată. ln fine, răspunzând ordinului din 18 Maiu 
al împărătesei care cerea recomandarea unui fruntaş catolic pentru a fi 
numit protector al bisericii unite, conferinţa propune numirea a patru 

(682) A. BUNEA, o. cit., p. 194-95. 
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protectori, unul nefiind în stare a îndeplini toate îndatoririle pe cari i le 
impune această delicată şi grea însărcinare. Persoanele propuse de con
ferinţă sunt baronul Gheorghe Paul Pongratz pentru districtul Sibiului, 
baronul Ignaţiu Bomemissa, comitele comitatului Turda, şi David Mariafi 
de Maxa, comitele comitatului Cluj, pentru comitate, Scaunele secuieşti 
şi săseşti, pentru oraşe şi· târguri şi al patrulea Petru Dobra de Zlatna, 
procurorul general al ţării care şi până acum a activat cu folos pentru 
unire (683). 

Intreg acest material informativ cu diferitele propuneri primite din 
atâtea părţi a fost supus examinării comisiunii aulice pentru problemele 
transilvănene şi pe baza hotărîrilor ei, împărăteasa Maria Terezia a dat 
la 15 Aprilie 1746 trei acte de-o deosebită importanţă pentru desfăşurarea 
ulterioară a lucrurilor. Intâiul a fost ordinul către guvernul Ardealului, 
al doilea ordinul special adresat guvernatorului şi membrilor catolici ai 
guvernului şi al treilea a fost manifestul către populaţia româneasca pe care 
guvernul trebuia să-l raspândească în toate părţile loc;uite de Români (684). 

ln ordinul adresat guvernului întreg, împărăteasa îi face acestuia aspre 
imputări că nu a luat măsuri dela început, din momentul intrării în ţară 
a " impostorului în formă de monah " şi a altor emisari veniţi după el din 
părţile turceşti deci înainte de a fi putut fanatiza poporul. Faptul că Visa
rion s'a stabilit pentru un timp în Sălişte; în apropierea Sibiului, sub ochii 
guvernatorului, provocând acolo tulburări fără a se lua nici o măsură de 
înăbuşire a lor şi că până acum nu a fost pedepsit nici unul din acei care 
au insultat, au isgonit şi maltratat pe preoţii uniţi constitue o evidentă 
neglijenţă. Un avertisment serios porunceşte împărăteasa să i se dea şi 
magistratului sibian pentru că a tolerat pe teritoriul supus jursdicţiei sale 
adunările sediţioase. ln ceeace priveşte viitorul, Maria Terezia porunceşte 
•ca mai întâiu să fie trimişi în judecată ,:erberatores et vulneratores ai preo
ţilor uniţi precum şi aceia care au aţătat poporul contra unirii ; preoţilor 
�niţii să li se dea despăgubirile cuvenite pentru daunele ce li s'au cauzat 
şi să fie reintroduşi în lucrurile şi în casele lor din care au fost isgoniţi. 
Apoi, chiar şi din motive de ordin politic să fie oprită intrarea în ţara a 
preoţilor şi călugărilor din Ţara Româneasci şi Moldova iar aceia care 
au intrat până acum să fie scoşi. Preoţii din ţară care au mers la hiroto-

(683) Textul în S. DRAGOMIR, o. cit.,, pp. 47-49. 
(684) lntâiul acte tipărit cu G. BARIŢlU în Pdr(i alese din istoria Tra,uilvaniei 

I, Sibiu, 1889 p. 728-730, al doilea în S. DRAGOMIR, o. cit. I anexe p. 49-51, al 
treilea în Iosif PoP-SZILAGYI, Enchiridion j11ris ecclesiae orientalis catholicae ed. 2-a. 
Oradea 1880 p. 374-76 şi de aci în NILLES, o. cit., II, p. 574�76. Data acestui 
din urma e la Szilagyi 5 Aprilie, ceeace e, fără îndoială o gre;;eală. Copia pastnită 
de P. Bod în a sa BrefJÎs valachorum Transylvaniam incolentcum historia, Lib. 2 
Cap. IV paragraf XVI, are 15 Aprilie, dată pe care o au şi celelalte două· acte. 
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nire în Principatele vecine, după apariţia lui Visarion, să fie opriţi a sluji 
liturghia şi tainele şi a săvârşi orice altă funcţiune bisericească. Preoţii 
care au fost hirotoniţi de către episcopii uniţi şi şi-au părăsit biserica fă
cându-se neuniţi să fie daţi pe mâna vicarului P. Aron ca să procedeze 
împotriva lor nu cu severitatea canoanelor, dar totuşi aplicându-le pedepse 
exemplare. Impărăteasa ţine să atragă din nou atenţiunea că uniţii sunt 
fii adevăraţi ai bisericii catolice, deosebindu-se de latini numai prin ritul 
lor grecesc pe care dânsa îl socoteşte sfânt şi că niciodată nu s'a gândit să-l 
înlocuiască cu ritul latin. În sfârşit, reaminteşte guvernului decretul din 
9 Septembrie 1743 cu care a poruncit să se dea preoţilor uniţi capeţii şi 
satelor loc pentru biserici şi case parohiale şi cere informaţiuni precise pri
vitor la felul cum au fost executate dispoziţiunile decretului. 

Ordinul al doilea, adresat guvernatorului şi membrilor catolici ai guver
nului ardelean este redactat în termeni cu totul deosebiţi de ai celui dintâi. 
Stilul e aproape familiar iar măsurile pe care le impune sunt potolite şi 
blânde. Impărăteasa doreşte să se evite orice violenţă (ab omni violentia 
abstinendum) şi deci să nu se trimită nici în Scaunul Săliştei, în care se 
găsesc cei mai mulţi duşmani ai unirei, armată mai numeroasă ci să se 
procedeze cu moderaţiune şi blândeţe (potius cum moderamine suavique 
modo procedendum esse) ca nu cumva să se producă impresiunea că ar 
intenţiona schimbarea ritului grecesc. La Românii liberi stabiliţi în oraşe 
şi târguri să fie trimişi preoţi uniţi iubiţi de popor care să-i convingă cu 
îndemnuri şi predici bune să revină în sânul bisericei unite. Asemenea 
să fie trataţi cu blândeţe şi călugării din mânăstirile dela Scorei, Arpaş 
şi Porceşti a căror isgonire din ţară o propusese episcopul Olsavszky, atră
gându-li-se atenţia că dacă nu se vor linişti vor simţi indignarea împllră
tească. Impărăteasa aprobă numirea a patru protectori ai bisericii unite 
în loc de unul, şi numeşte pe cei propuşi de dânşii. Fiecăruia i se va fixa 
o circumscripţie, în care va veghea să nu se comită acte de violenţă, ca 
revolta poporului sa nu fie susţinută de elemente venite de peste graniţă 
şi va proteja pe preoţii uniţi asupriţi şi persecutaţi din cauza unirii. Pro
tectorii, în cazul când nu vor putea lua înşişi măsuri, se vor adresa guverna
torului şi consilierilor catolici care le vor sta la dispoziţie, recurgând, când 
va fi nevoe, şi la ajutorul armatei. Impărăteasa îi invită apoi să întocmească 
instrucţiuni amănunţite pe seama protectorilor de care aceştia să ţină seama 
în activitatea lor. 

Actul al treilea emanat dela împărăteasa este manifestul adresat vica
rilor, protopopilor, preoţilor, nobililor şi tuturor Românilor de orice stare 
socială din principatul Ardealului şi părţile alipite aceluia. După o amănun
ţită înşirare a tuturor binefacerilor primite de biserica românească dela 
bunicul (Leopold I) şi părintele sau (Carol VI) şi chiar şi dela dânsa, 
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binefaceri pe care avea de gând să le sporească, împărăteasa se ocupă de 
tulburările recente, în cursul cărora s'au săvârşit fărădelegi, s'au violat 
biserici şi case parohiale, au fost inusultaţi, bătuţi şi maltrataţi preoţi şi 
au fost introduse obiceiuri monstruoase, osândite şi de canoanele bisericii 
răsăritene. Autorii lor îşi vor primi pedeapsa cuvenită ca nişte tulburători 
ai liniştei şi ordinei publice. Impărăteasa îi asigură din nou pe toţi că 
nu-i trece prin minte să schimbe ritul grecesc şi îi îndeamnă să păstreze 
liniştea, renunţând ,la excesele săvârşite până acum. Impotriva acelora 
care vor continua· tulburările ori vor îndemna pe alţii să săvârşească " si
miles usus et enormitates " vor fi pedepsiţi fără cruţare ca " quietis patriae 
turbatores ". 

1n conformitate cu ordinul împărătesei; consilierii catolici au întocmit 
instrucţiuni precise şi amănunţite pe seama celor patru protectori ai unirii, 
care li s'au comunicat acestora la 20 Iunie 1746. Instrucţiunile definesc, 
mai întâi, rolul şi menirea protectorilor care e să vină în ajutorul unirii 
primejduite (periclitanti labentique unioni consulatur) împiedicând ca 
curentul defecţionist, care bântuia în Fundus Regius, în comitatul Hune
doarei, în unele părţi din comitatele Alba şi Târnava şi în districtul Făgă
raş să nu se întindă şi în alte regiuni (malum defectionis ..... non extendatur). 
Pentru atingerea acestui scop, preoţii hirotoniţi peste hotare şi mirenii 
care în ascuns ori făţiş îndeamnă poporul simplu să părăsească unirea, să 
fie arestaţi. Despre aceste cazuri, protectorii vor informa guvernatorul 
şi pe consilierii catolici ai guvernului. Vor fi opriţi candidaţii la preoţie 
să meargă la hirotonire în principatele vecine, Valachia şi Moldova, cerân
du-se sprijinul autorităţilor militare dela frontieră şi al funcţionarilor va
mali. Aceia cari, cu toată opreliştea, vor isbuti să treacă munţii şi să se 
hirotonească acolo, la întoarcere să fie prinşi şi arestaţi, fără însă a fi puşi 
în fiare ori bătuţi, şi duşi în loc sigur, neexpus primejdiei revoltei credincio
şilor. În cazurile mai grave ·se va cere sfatul guvernatorului şi al consilie
rilor catolici. Satele care vor primi şi întrebuinţa astfel de preoţi se vor 
pedepsi cu pedeapsa de 40 floreni. Dacă preoţii hirotoniţi peste hotare 
sunt primiţi şi adăpostiţi de persoane particulare, acestora să li se aplice 
pedeapsa bătăii, iar dacă sunt bogaţi, o pedeapsă potrivită în bani. Preoţii 
înşişi să fie supravegheaţi ca să nu seducă poporul să părăsească unirea. 
În nici un caz aceşti preoţi hirotoniţi de episcopi străini nu pot fi îngăduiţi 
să săvârşească slujbe bisericeşti. Aceia dintre ei cari vor primi unirea şi 
vor face mărturisirea de credinţă înaintea vicarului, vor beneficia de toate 
privilegiile preoţilor uniţi. Vor fi împiedicaţi preoţii şi călugării străini 
să vină în ţară, să facă slujbe şi să predice poporului. Cei cari se vor găsi 
aci vor fi pe încetul invitaţi să se întoarcă în ţara lor. Preoţii hirotoniţi 
de către un episcop unit şi cari, după hirotonire au apostatat, vor fi daţi 
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pe mâna vicarului ca să p.rocedeze faţă de ei pedepsindu-i exempl81'. Fiindcă 
în unele locuri poporul fanatizat s'a dedat la excese grave, insultând şi 
maltratând pe preoţii uniţi, devastând bisericile unite şi arzând icoanele, 
protectorii vor stărui �ntru repararea relelor, repunând pe pteoţi în drep
turile lor, restituindu-le bisericile şi casele parohiale diri care au fost scoşi 
şi apărându-i împotriva unor eventuale noi violenţe. Autorii violenţelor 
şi jefuitorii bisericilor vor fi. trimişi în judecată. Vor fi. denunţaţi Tesau
rarului funcţionarii fiscali din districtul Făgăraşului,,,care au sprijinit răs
vrătirea contra unirii şi au protejat pe conducătorii ei. 1n general, protec
torii vor face tot ce li se va părea potrivit a apăra şi întări unirea, vor 
veghia ca preoţii uniţi să se împărtăşească de toate beneficiile ce li se 
cuvin, să-şi poată încasa taxele şi să poată lucra netulburaţi ptmânturile 
bisericeşti. Pentru evitarea abuzurilor, protectorii vor asculta şi pe cre
dinc�oşi când se vor plânge de pretenţiunile exagerate ale preoţilo.c. În 
·articolul ultim, al XV-iea, al instrucţiunilor se atrage atenţiunea proteoto
rilor asupra cauzelor care au provocat recenta "turri.ultuatio " a Românilor 
şi care sunt : tolerarea în slujbă a preoţilor bătrâni neuniţi, taxele exagetate 
stoarse dela credincioşi, abuzurile preoţilor cari pentru vini mici (pro 
rebus seu defectibus bagatellioribus levioribusque) au închis bisericile, au 
refuzat să slujească tainele şi să prohodească morţii, relaţiile cu preoţii 
şi călugării de peste munţi, şi calomniile scandaloase răspândite împotriva 
catolicismului. În fine, instrucţiunile impun protectorilor să asculte plân
gerile locuitorilor contra preoţilor, să urmărească activitatea acestora şi a 
protopopilor, iar pe cei abuzivi să-i denunţe vicarului (685). 

Peste câteva zile, la 4 Iulie 1746, guvernatorul Haller a comunicat 
tuturor coinitatelor şi municipiilor numirea protectorilor şi repartizarea 
lor pe regiuni, spunându-le că rostul numirii lor a fost " apărarea imuni
tăţilor conferite în chip de privilegii clerului român de ritul grecesc unit 
cu sfânta maica Biserica romano-catolică " şi invitându-le să vestească 
în toate părţile aceste numiri ca astfel " dacă s'ar întâmpla să aibă careva 
dintre uniţi vreo supărare, să poată recurge la protectorul său ". Terito
riul ţării a fost repartizat între cei patru protectori astfel : 1) Baronului Gh. 
Pongratz i s'au încredinţat comitatele Alba şi Hunedoara şi Scaunul se
cuiesc al Arieşului, 2) Baronului lgnaţiu Bornemisza comitatele Turda şi 
Târnava, Scaunele iJecuieşti Odorheiu, Sepşi, Kezdi, Orbai, Miklosvar, Ciuc, 
Gurghiu, Cason şi Mureş şi districtul Bistriţiei, 3) lui David Mariafy de Maxa 
comitatul Cluj, Dobâca, amândouă Solnocurile, Crasna şi districtul Chioa
rului, 4) lui Petru Dobra districtul Făgăraşului şi întreg Fundus regius (686). 

(685) Textul instrucţiunilor în S. DRAGOMIR, o. cit., I Anexe, p. 52-58. 
(686) Emilian STOICA, Informaţii noud privitoare la "protectorii vnirii " din 

Transilvania, în Revista istoricd XIX - 1933 - p. 155-158. 



Primind raportul guvernatorului despre întocmirea instrucţiunilor pe 
seama -protectorilor·unirii şi despre începutul activităţii lor în circwnscrip
ţiile ce le-'au fost atribuite, împărăteasa intervine din nou la 14 Octombrie 
1746 exprimându-şi satisfacţia faţa de promptitudinea cu care i-au fost 
executate poruncile. În rescriptul său dânsa insistă asupra dorin.ţei ca 
unirea să fie restabilită în starea dinainte de începutul răsvrătirilor. • În 
vederea acestui scop cere ca cei patru protectori să fie invitaţi, în scrisori 
particulare, să încerce a convinge poporul despre falsitatea svonurilor, că 
ea, împărăteasa, ar dori schimbarea ritului grecesc, să determine prin sfa
turi şi îndemnuri pe Românii liberi dela oraşe să se întoarcă la unire şi 
să pună în vedere călugărilor din diferitele mânăstiri să stea liniştiţi. Si 
fiindcă întărirea unirii şi conservarea ei depinde în mare măsură de ins
trucţia viitorilor preoţi, împăJ:tăteasa invită pe guvernator şi pe membrii 
catolici ai guvernului ca, luând şi avizul protectorilor să-i prezint-e un 
proect privitor la educaţia candidaţilor la preoţie ; asemenea să-i prezinte 
şi proectul pentru înfiinţarea unei tipografii romineşti arătând cât ar costa: 
şi unde ar trebui să funcţioneze. Impărăteasa le trimite şi copia raportu
lui din 16 Iunie întocmit de episcopul rutean Olsavszky, după terminarea 
visitaţiunii sale în Ardeal, în care indică cu numele pe corifeii agitaţiilor 
şi revoltelor contra unirii, invitându-i să cerceteze, cu ajutorul celor patru 
protectori, exactitatea informaţiunilor episcopului şi dacă vinele aduse per
soanelor indicate în raportul amintit sunt reale, acestea să fie trimise în 
judecată. Cere apoi relaţii detailate asupra pedepselor ce s'au dat de către 
instanţele judecătoreşti împotriva " turbatorum unionis coripheos spolia
tores ", şi dacă li s'a dat satisfacţie preoţilor isgoniţi din bisericile şi din 
casele parohiale, care este starea de atunci a unirii şi ce rezultate a dat acti

vitatea protectorilor ? Apoi, având în vedere că baronul Ignaţiu Borne
misza a fost numit tezaurar al Ardealului şi astfel va trebui să se stabilească 
la Sibiu, împărateasa cere să i se recomande pentru comitatele Turda şi 
Târnava şi pentru Scaunele secuieşti Odorheiu, ·Sepsi, Kezdi, Orbai, Mi
klosvar, Ciuc, Gurghiu, Cason, Mureş _şi pentru districtul Bistriţie un alt 
protector, care să-şi ai_bă domiciliu în teritoriul comitatului (687) .. 

La 23 Noembrie 1746 împărăteasa a scris guvernatorului şi membrilor 
catolici ai guvernului ardelean să pună în vedere celor patru protectori ai 
unirii că precum a luat Curtea asupra sa sarcina înfiinţării şcolilor din Blaj, 
la fel dânşii să-şi ia asupra lor sarcina de-a stărui ca cu ajutorul vicarilor, 
al protopopilor şi al preoţilor, poporul să fie instruit în lucrurile care privesc 
ritul şi învăţăturile creştineşti. Guvernatorul este invitat apoi să ia măsuri 

(687) Copia în Protocollum Diplomatum et regionum rescriptorum ac ordina
tionum in jaTJorem s. Unionis a fJariis Augustae Domus Austriacae imperatoribus ab 
anno 1692 usque 1756 editorum în Archiva Mitropoliei Blajului. 
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ca să se împiedice introducerea în ţară a cărţilor schismatice tipărite peste 
munţi ·şi ajungerea lor în mâinile uniţilor (688). 

Liniştea pare a fi fost, astfel, restabilită, cel puţin la suprafaţă, în 
toate părţile cu foarte mici excepţiuni, încât împănlteasa s'a putut gândi 
la mijloace cu totul de altă natură pentru consolidarea unirii, ]a care ţinea 
atât de mult, pe care le indică în rescriptul din 18 Iunie 1747 trimis guver
natorului şi consilierilor catolici ai guvernului ardelean. Dânsa se gândea, 
în primul rând, la înfiinţarea unui seminar pentru formarea viitorilor preoţi, 
care să fie întreţinut din " pominoacele " date de sate vlădicilor înainte de 
inzestrarea episcopiei cu domeniul Blajului. De aceea porunceşte guverna
torului ca cu ajutorul protectorilor să cerceteze, discret, la ce sumă s'ar 
ridica· acele pominoace dacă această sumă ar fi suficientă pentru înfiin
ţarea şi întreţinerea seminarului, câţi tineri ar putea fi întreţinuţi din acele 
venituri, ori, dacă suma încasat:1 nu ar fi suficientă, cu cât ar trebui să con
tribue Statul ? Cere apoi ca atât preoţii cât şi mirenii uniţi să fie opriţi 
a-şi trimite copii în şcolile necatolice, fiindcă în toate centrele principale 
se găsesc învăţători catolici. De altă parte, protectorii să insiste ca preoţii 
uniţi să îngrijească să se înfiinţeze, unde se poate, şcoli pentru educaţia 
tineretului. Ca să se poată reduce numărul exagerat al preoţilor uniii, 
să se stabilească, în, înţelegere cu protectorii şi cu vicarul P. Aron, câţi 
ar fi necesari pentru binele religiunii, mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea 
credincioşilor " catolici uniţi " ( catholico-unitorum ). Se va cere deci dela 
vicarul numdrul exact al preoţilor şi i se vor prezenta propuneri concrete 
arătându-se tot odată şi cum a fost împlinită porunca cuprinsă în decretul 
din 9 Septembrie 1743 referitoare la terenurile ce trebuiau date pentru 
întreţinerea preoţilor. 

Rescriptul împărătesc se ocupă apoi de călugării ascunşi în diferite 
mânăstiri din munţi ·şi de comercianţii greci neafiliaţi nici u�ei companii, 
care au avut un mare rol în recentele tulburări contra unirii, dispunând 
luarea unor energice măsuri pentru evitarea unor noi primejdii viitoare. 
O altă problemă de care se ocupă rescriptul este aceea a cărţilor bisericeşti 
tipărite în Tara Românească şi l\foldova. Impărăteasa cere să se oprească 
ajungerea lor în mâinile uniţilor şi înainte de a le înmâna destinatarilor 
cârţile să fie examinate de călugării iezuiţi. Nu doreşte însă în nici un caz 
ca prin măsurile acestea să fie lipsite de cărţile necesare cultului credincio
şii neuniţi din satele unde bisericile lor au fost îngăduite (689). Pentru 
tipărirea cărţilor potrivite pe seama bisericii unite, guvernatorul să se în-

(688) Copie Ibidem. 
(689) Observandum tamen praecipimus ne hac via schismatici in iis locis in 

quibus de clementia nostra tolerati sunt, libris ad eorum religionis cultum nece
sariis destituantur. 



ţeleagă cu vicarul P. Aron şi cu protectorii şi să-i prezinte un proect ad
tând u�de şi cu ale cui cheltuieli s'ar putea înfiinţa o ,tipografie. 

Reamintind ordinile anterioare privitoare la arestarea agitatorilor, 
rescriptul vorbeşte de un pseudo-episcop din Silvaş, în comitatul Hune
doerei, unde tulburarea e mai mare şi de unii corifei din Binţinţ (acelaş 
comitat) şi din Alba Iulia care trebuesc prinşi şi aruncaţi în temniţă. Fiind 
informată că protopopiatele sunt prea mari, ceeace împiedică supravegherea 
parohiilor de către protopopi, împărăteasa cere ca vicarul împreună cu 
protectorii unirii să facă o nouă împărţire a districtelor protopopeşti, îm
părţind pe cele mai întinse în două. Porunceşte, în fine, ca protectorii să 
se întrunească cât mai des în conferinţe, să discute observaţiile şi constată
rile pe care le-au făcut, raportând guvernatorului şi ca nobilii uniţi să fie 
numiţi în servicii publice potrivit pregătirei lor (690). 

Nu ştim cine a fost pseudo episcopul din Siivaş precum nu ştim nici 
cine au fost corifeii din Binţinţ şi Alba Iulia, a căror prindere şi aruncare 
în temniţă o cerea Maria Terezia. Vedem însă dintr'o petiţie a Făgără
şenilor din 28 Noembrie 1747,· trimisă patriarhului sârbesc al Carlovitzului, 
că şi în părţile acelea hotărărea de,a nu accepta unirea era tot atât de nes
druncinată ca şi la începuturile ei, pe timpul lui Atanasie Anghel. Petiţia 
au semnat-o, în afară de un marc număr de credincioşi din district şi de 
reprezentanţii schiturilor din Comana de Sus, Sinea, Sercaia, Recea, Bu
cium, Dejani, Breaza, Sâmbăta, Drăguş, Arpaş, Scorei şi Porumbac (691 ). 

Iluzia pe care şi-a făcut-o împărăteasa şi guvernatorul despre reveni
rea liniştei în biserica unită din Ardeal, a fost spulberată brusc de neaştep
tata intervenţie tumultuoasă a surghiunitului dela Roma. 

Fuga lui Klein la Roma la începutul lui Decembrie 1744 din faţa unei 
comisii de anchetă atât de pornită împotriva lui, a enervat peste măsură 
cercurile conducătoare ale împărăţiei şi a trebuit să producă o adevărată 
consternare acasă. Petru Aron, care-l însoţise pe episcop, a fost reţinut 
la Viena iar P. Dăianul, secretarul lui Klein, fiind bănuit că ar deţine. dela 
vlădica instrucţiuni îndemnătoare la revoltă, a fost mult timp supraveghiat 
de autorităţile ardelene. De altă parte, fuga lui a întărit convingerea pe 
care şi-o făcuse Curtea vieneză pe baza denunţurilor venite din Ardeal, 
că marele vinovat pentru isbucnirea turburărilor din biserica unită este 
dânsul, care prin statornica-i atitudinde protestatară şi, mai ales, prin ati
tudinea în adunarea convocată la Blaj în Iunie 1744, a provocat făţiş mul
ţimile la răsvrătire. De aceea, întâia măsură luată contra episcopului· a 
fost interzicerea întoarcerei sale în patrie, măsură propusă de conferinţa 

(690) Textul în S. DRAGOMIR, o. cit. I anexe p. 58-62. Un larg rezumat ro
mânesc în A. BuNEA, o. cit., p. 216-18. 

(691) S. DRAGOMIR, o� cit., I anota, p. 65-67. 
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ministerială din 25 Februarie 1745 şi -aprobată de împărăteasa (692). La 
sfârşitul lunii următoare Curtea a informat şi pe Papa Benedict XIV 
despre situaţia episcopului care s'a purtat "indecenter" în Sinodul din 
vara anului trecut şi a plecat din Viena fără ştirea prealab'ilă a ei (693). 

S. Scaun fusese însa informat cu mult înainte de către Nunţiul, Car
dinalul Paulucci, care-i trimesese la 16 Ianuarie 1745 un extrem de inte
resant raport, cu lltnAnunţita descriere :i împrejurările dramatice care au 
determinat fuga episcopului. Nunţiul recunoaşte că i-a interzis să se pre
zinte în faţa comisiei de anchetă, că a aflat de fuga lui numai dela Aron, 
că a voit să-i scrie la Trieste să se întoarcă dar că s'a temut că întorcându-se 
va fi molestat. Nu este însuş lămurit asupra situaţiei fiindcă are impresia 
că vlădica nu i-a desCbperit totul (694). Aron, dela care a cerut informa
ţiuni referitoare la Sinodul din vara trecută, nu i-a putut spune mare lucru 
căci afirmă că nu a fost admis la consfătuirile secrete cari au avut Joc cu 
prilejul Sinodului. 1n orice caz, adaugă Paulucci, fuga i-a îngreunat si
tuaţia întărind bănuielile Curţii. Dânsul a discutat cu Klein şi cu Aron 
şi cauzele defecţiunilor dela unire. Cauza imediată a fost intervenţia lui 
Visarion. Lucrurile se pot restabili dacă vor fi împlinite promisiunile 
cuprinse în Diplomele împărăteşti, mai ales aceea din art. 3 al Diplomei 
din 19 Martie 1701. Asta e părerea amândurora. Nunţiul arată apoi 
stăruinţele pe cari le-a depus şi pe lângă Carol VI şi pe lângă Maria Te
rezia ca să dea Românilor drepturile făgăduite. Curtea a fost şi este favo
rabilă, se opun însă naţiunile din Ardeal. Opoziţia acestora este foarte 
dârză şi ele declară mereu că " non permetteranno mai che in quel Princi
pato s'introduca ed abbia luogo la quarta nazione, che sarebbe la greco
unita ". A discutat şi cu cancelarul, ardelean, dar şi dânsul ca şi Curtea, 
se teme că aplicarea art. 3 din Diploma amintită ar produce turburări în 
principatul care dă un ajutor atât de mare în lupta contra Prusiei. ln 
ceeace priveşte o altă cauză a defecţiunilor, adică tendinţa latinilor de a 
latiniza biserica unită, nici Klein nici Aron nu o cred serioasă (695). 

Sosit la Roma Klein a prezentat papei mai multe memorii al căror cu
prins îl cunoaştem dintr'un raport întocmit de secretarul Congregaţiei de 
Propaganda Fide pe la mijlocul lui Septembrie 1745. Episcopul îl ruga 
pe papa să intervină pentru confirmarea şi executarea diplomelor leopol
dine, pentru scutirea episcopului de obligaţia de a plăti anual 300 floreni 

(692) Gh. BOGDAN Du1cA, Procesul Episcopului lnochentie Micu Klein, p. 33. 
(693) A. BUNEA, o. cit., p. 177-78. 
(694) Klein recunoaşte însuş într'o scrisoare trimisă din Roma Nunţiului 

Paulucci că nu a comunicat nimănui cauzele fugii din Viena. " Ho creduto, scrie 
vlădica, pertanto miglior partito occultare a tutti îl mio disegno per non offender 
nessuno ". 

(695) Colecţia Păr. Armeanu. 
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teologului· iezuit, ca teologul să fie ales de către vlădica 'şi să fie de ritul 
grecesc ş.i, în fine, să fie numit un nobil cu autoritate protector al bisericii 
române care să primească plângerile Românilor şi să-i apare· împotriva 
abuzurilor celorlalte naţiuni (696). Raportul adaugă că papa fiind infor
mat ·că cererile ar fi ." non ammissibili" n'a făcut nici un demers şi că 
pentru a uşura întoarcerea acasă a episcopului a dat ordin nunţiului vienez, 
cardinalului Paulucci ca în numele său - al papei - să-l scuze - pe 
episcop - înaintea împărătesei fără a-i aminti de memoriile lui, spunân
du-i că acesta a venit la Roma ca să viziteze mormintele sfinţilor apostoli 
(per visitare i sagri limini). Cardinalul Paulucci a intervenit, dar, con
tinuă raportul, împărăteasa s'a arătat foarte indignată, caracterizându-l 
pe Klein ca pe un om lacom, temerar, turbulent şi îndemnător la schismă 
(uomo avaro, temerario, sedizioso e fomentatore dello scisma) şi declarând 
că dacă ar intra pe teritoriul imperiului ar dispune arestarea lui. În urma 
acestor informaţiuni, papa, pentru a eyita un conflict cu Curtea din Viena, 
a poruncit episcopului să nu părăsească Roma, mai ales că îşi numise 
vicar general pe un fost elev al colegiului de Propaganda Fide, Petru 
Aron (697). 

Intervenţia nunţiului Paulucci s'a făcut în urma ordinului din 24 Iulie 
1745 dat de cardinalul Petra secretarul congregaţiei de Propaganda Fide. 
Răspunsul nunţiului de care vorbeşte raporul amintit mai sus a urmat 
abia în 4 Septembrie (698). Fiind informat de către cardinalul Petra de 
intervenţia sa la împărăteasa, Klein îi scrie nunţiului la 8 Octombrie mul
ţumindu-i şi declarându-i în acelaş timp că dacă dânsa - imporateasa -
nu va grăbi cu binefacerile sale atunci se vor spulbera nu numai interesele 
spirituale ale poporului român ci şi interesele lumeşti ale împărătesei în„ 

săşi. " Vorbesc astfel, scrie vlădica, fiindcă cunosc mentalitatea, inima 
şi hotărîrea disperată a poporului. Dacă miniştrii Majestăţii Sale ar fi 
ascultat cuvintele mele, lucrurile n'ar fi ajuns aci şi toate s'ar fi putut 
împiedica cu cea mai mare uşurinţă fiindcă toate au fost prezise de 
mine" (699). Trecând apoi la cazul său, episcopul spune că nu se. simte 
vinovat cu nimica. A cerut să i se comunice dovezile pe care se întemeiază 
acuzaţiile ce i se aduc fiindcă fără dovezi chiar şi " idealul liniştei şi al 

(696) Per ricevere con legitima autorita i ricorsi dei suoi nationali ed ammi
nistrar lor valida protezzione contro le altre nationi. 

(697) Raportul e publicat de I. ARDELEANU, în Foaia bisericească fi scolasticd 

din Blaj I - 1886 - Nr. 11. 
(698) Colecţia St. Pascu. 
(699) Parlo cosi perche mi e nota la loro indole, ii ]oro cuore e la lor dispe

rata risoluzione. Se i ministri della M. S. ai fossero compiaciuti di dare orecchio 
alle mie parole, le cose non sa1ebbero în questo stato, giache tutte da me son ]oro 
state predette ed avrebbero potuto a tutto ovviare con somma facilita. 



fidelităţii" poate fi învinovăţit că e "perturbatore, inobediente e ribelle ". 
Sunt gata să-mi dau capul în piaţa publică a Vienei dacă se va dovedi una 
singură din acuzaţiile care mi se aduc (700). Si fiindcă, probabil, i se pro
pusese că ar fi bine să-şi dea demisia din vlădicie, episcopul comunică 
nunţiului Paulucci că e gata să facă şi acest lucru deşi e nevinovat, însă 
numai după ce i se va recunoaşte nevinovăţia (701). La sfârşitul scrisorii 
Klein se plânge de precara situaţie materială în care a ajuns şi-l roagă pe 
nunţiul să-i scrie vicarului Petru Aron săa-i trimită parte din veniturile 
beneficiului episcopesc (702). 

Cu tot răspunsul nefavorabil şi plin de indignare pe care Maria Te
rCZ!a l-a dat nunţiului privitor la persoana lui Klein, cardinalul Petra i-a 
scris acestuia la 25 Septembrie 1745 să intervină din nou. Nunţiul răspunde 
la 16 Octombrie că intervenţia este imposibilă fiindcă întreaga Curte lip
seşte din Viena (703). ln 10 Noembrie nunţiatura invită pe vicarul Petre 
Aron să-i trimită episcopului 3000 floreni din veniturile beneficiului său (704) 

Furia şi ameninţarea împărătesei că-l va aresta dacă va trece frontiera 
imperiului său, l-a impresionat profund pe episcopul şi l-a determinat să 
facă un gest discordant cu toată atitudinea sa de inflexibilă dârzenie de 
mai târziu : a comunicat împărătesei prin cardinalul Albani că e gata să-şi 
dea demisia dacă Majestatea Sa crede că plecarea din fruntea bisericei unite 
este în interesul poporului. Cere numai o mică pensie pentru a avea cu 
ce trăi (705). lmpărăteasa, în loc să primească cu amândouă mâinile 
o ofertă pe care va stoarce-o cu mari greutăţi abia după 5 ani de zile, nu 
l-a învrednicit de nici un răspuns pe vlădica stăpânit de un trecător mo
ment de duioşie calmă sau, poate, de oboseala nostalgiei. 

Neisbutind să împace mânia împăratcsei nici prin noua încercare, Klein 
s'a aruncat într'o aprigă luptă, purtată cu sporită tenacitate şi violenţă 
care a enervat atâta timp şi Curtea vieneză şi Curia papală şi a produs 
o perioadă de mari framântari în biserica unită. Obiectul principal al asal
turilor lui impetuoase a fost teologul iezuit în care vedea cauza tuturor sufe
rinţelor şi umilirilor îndurate din vara anului 1744 încoace şi intrigilor 
căruia ii atribuia şi furia neîmpăcată a împărătesei care îl ţinea departe de 

(700) Io son promto a dar la mia testa sulla piazza di Viena se troverassi sus
sistente una soia di tante accuse. 

(701) Ma non giammai prima che resti giustificata e dichiarata la mia in-
nocenza. 

(702) I. ARDELEANU, l. cit. N.r 13. 
(703) Colecţia St. Pascu. 
(704) Ibidem. 1000 floreni ceruse Klein şi dela vicarul Nicolae din Biia cu 

scrisoarea din 23 Martie 1745. A. BUNEA, o. cit., 181. 
(705) Scrisoarea din 21 Martie 1746 a cardinalului Albani către Maria Terezia 

în A. BUNEA, o. cit. p. 204-205. 
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biserica şi de poporul său din Ardeal. La 3 August 174-6 trimite un scurt 
memoriu cardinalului Albani în care îi acuza pe iezuiţi că au provocat 
tulburările din biserica unită şi cere înlăturarea lor din ea. Peste câteva 
zile, (la 8 August), trimite şi papei un lung memoriu arătând motivele care 
reclamă scoaterea teologului iezuit din biserica românească. În acelaş 
timp se ocupa cu gândul tipăririi unui pamflet împotriva teologului, al 
cărui text îl trimite la 20 August cancelarului boem contelui Harrach, ru
gându-l să-şi facă oqservaţiile asupra cuprinsului lui. De aci înainte lu
crurile se desfăşoară într'un tempo vertiginos. La 10 Septembrie îi porun
ceşte vicarului său să rupă orice legături cu teologul iezuit Balogh, să 
nu-i mai comunice .nimic şi să nu-i mai dea nici un ban din venitele dome
niului episcopesc. La 21 Septembrie întocmeşte marele decret cu care îl 
excomunică pe Balogh (706) şi pe care':'} trimite la 11 Noembrie papei iar 
la 12 Noembrie lui Aron poruncindu-i să convoace sinod general şi să-l 
aducă acolo la cunoştinţa preoţimei iar numele excomunicatului să fie scris 
cu litere mari, citeţe pe uşile tuturor bisericil�r, apoi în toate bisericile să 
se facă rugăciuni publice pentru biruinţa episcopului asupra vrăşmaşilor 
săi. Tot atunci dă ordin administratorului domeniului episcopesc să" 
scoată pe iezuit din reşedinţă şi să nu-i mai dea nimic din veniturile vlă
diceşti. Decretul de excomunicare îl trimite în zilele următoare secreta
rului congregaţiei de Propaganda Fide, împărătesei Maria Terezia, prima
telui Ungariei şi episcopului din Alba Iulia cu rugămintea de a-l publica 
în eparhiile lor. În tot acest'timp ţinea legături strânse prin corespondenţă 
cu protopopii din Balomit, Daia, J uc, Tiur; şi Blaj şi cu arhimandritul 
Mosconas (707). 

Aron a refuzat public;rea decretului de excomunicare a lui Balogh, 
comunicând acest refuz atât nunţiului din Viena cât şi congregaţiei de 
Propaganda Fide şi lui Klein însuş. Acestuia i-a scris că publicarea decre
tului ar produce desbinări şi lupte interne în biserică, fiindcă şi iezuitul 
are mulţi aderenţi în mijlocul clerului. Atitudinea lui Aron l-a înfuriat 
şi mai mult pe ep�copul care într'un lung memoriu trimis la 25 Ianuarie 
174-7 preoţimei arată îndreptăţirea excoml,lnicăfii teologului şi graYitatea 
nesupunerii lui Aron. Pe acesta îl destitue din vicariat, îl lipseşte de vot 
în sinod şj porunceşte preoţimei să ceară dela el decretul de excomunicare 
şi, ne mai aşteptând convocarea sinodului, să-l aducă la cunoştinţa popo-

(706) Aceasta este data decretului iar nu 12 Noembrie cum credea Bunea. 
La 12 Noembrie decretul a fost trimis lui Aron ca să-l publice în eparhie. Data 
este indicată la sfârşitul decretului : festum s. Matthaei apostoli et evange/istae, care 
e 21 Septembrie. Samuil Klein dă 10 Septembrie stil vechi ceeace e 21 Septem
brie stil nou. Ţ1P.unu, Acte fÎ fragmente, p. 100. 

(707) Pentru toate acestea vezi Z. P ĂCLIŞANU, Corespotiden(a din exil a episco
pului Ion Inochentie Klein la anii citaţi. 



rului, apoi doi protopopi să meargă la episcopul latin din Alba Iulia şi să 
ceară publicarea şi în eparhia sa. 

în conflictul acesta grav a intervenit şi congregaţia de propaganda fide, 
trimiţând la 13 Februarie 1747 pe teologul Silvestru Caliani la Klein ca 
să-i comunice că papa s'a scandalizat foarte că episcopul l-a excomunicat 
pe iezuitul Balogh, că sfinţia sa a poruncit Congregaţiei de Propaganda Fide 
să-i scrie lui Aron să nu publice decretul de exomunicare, că aceeaş Congre
gaţie i-a poruncit lui Aron ca fără permisiunea ei specială să nu mai asculte 
ordinele episcopului, că dacă dânsul îl va destitui pe actualul vicar, papa îl 
va numi vicar apostolic, că dacă nu se va purta " cinstit " va fi scos din 
Roma, că teologul nu e dator să depună jurământ de fidelitate faţă de epis
cop şi faţă de cler şi, în sf âşit, Curtea a avut dreptul să impună ţinerea 
teologului iar dânsul, dacă nu-i convine dispoziţia aceasta, să abzică de 
episcopie (708). 

Intervenţia aceasta energică a papei şi a Congregaţiei n'a avut deo
camdată nici o influenţă asupra episcopului, căci dânsul a continuat lupta 
atât împotriva lui Aron cât şi a iezuitului cu aceeaş îndârjire şi statornicie. 
La 9 Aprilie 174 7 a scris administratorului domeniului vlădicesc să nu mai 
îngădue lui Aron nici un amestec în administraţia averilor şi,". fiindcă se 
vorbeşte de aşezarea altui teolog în locul lui Balogh a cărui situaţie devenise 
acum imposibilă şi astfel a fost silit la sfârşitul anului 1746 să-şi pllră
seascll slujba, îi porunceşte să nu-l primească nici pe acesta şi să nu-i dea 
locuinţă în reşedinţa episcopească. 

Tot atunci Klein scrie protopopilor din Blaj şi Biia că după ce Aron 
a informat Congregaţia de Propaganda Fide că teologul iezuit are mulţi 
aderenţi în sânul preoţimei, să scrie tuturor protopopilor şi să-i întrebe, 
di vreau· dânşii ca episcopului să i-se dea teolog iezuit care să aibă loc în 
sinod, să fie auditor generalis causarum, să mănânce veniturile epîscopeşti 
şi să denunţe pe episcop în toate părţile? Protopopii să ceară aceleaşi 
declaraţii dela preoţi şi preoţii dela popor. Cum se vede, Klein pornise o 
uriaşă agitaţie prin aderenţii săi împotriYa instituţiei teologului. 

în timp ce episcopul se sbuciuma şi se mistuia în luptele acestea, papa 
l-a numit pe Aron, conform ameninţării din 13 Februarie, vicar apostolic 
al eparhiei Făgăraşului, iar în 22 Aprilie 1747 Maria Terezia a dat ordin 
ca venitele beneficiului episcopesc să fie puse sub cel mai strict sechestru 
ca astfel vlădica să nu mai primească nimica din ele. Un rezultat totuşi 
a avut această fanatică luptă : împărăteasa a dispus cu decretul din 18 
Iunie 174 7 ca în viitor teolo�l să nu-şi mai primească salariul dela vlă- · 

(708) Z. P A.CLIŞANU, o. cit. şi Din istoria bisericeasd a Romilnilor ardeleni. Teo
logul vlt!dicilor uniţi p. 12-13. 



dica ci să i se plătească dela erariu 300 floreni salariu şi 150 floreni pentru 
întreţinerea cailor şi pentru lemne (709). 

Neastâmpărul luptător al episcopului începuse a · produce serioase 
îngrijorări şi la Roma şi la Curtea din Viena. La 7 Iulie 1747 cardinalul 
Achilio îi face propunerea să abzică de episcopie; asigurându-i o pensie 
potrivită. Tot atunci i s'a scris din Viena că dacă· va abzice de episcopie, 
teologul va fi s�os din biserica românească, spunându-se că a fost şi este 
menţinut în ea numai din motivul că dânsul, Klein, era suspect Curţii 
împărăteşti. Propunerea de abzicere i-a făcut-o şi papa, căruia vlădica 
îi răspunde la 21 August 1747 că e gaţa ,şă, abzică sub următoarele condi
ţiuni : garantarea alegerii libere a succesorului, scoaterea iezuitului din 
biserica românească, restituirea venitelor episcopeşti · folosite de ei şi a 
pagubelor suferite în urma intrigilor lor. 

Acestea erau însă numai mici episoade fără importanţă, căci lupta 
continua cu nepotolită impetuozitate, atingându-şi ·culmea la 25 August 
când vlădica îl destitue pe Aron din vicariat, îl excomunică şi numeşţe în 
locul lui pe protopopul Nicolae din Balomir. Lovitura fusese pregătită 
de mult, dela începutul anului câqd dăduse intrucţiuni verbale amănunţite 
despre ceeace trebue făcut în momentul când ea se va produce1 celor doi 
teologi, Silvestru Caliani şi Grigore l\Iaior cari se întorceau atunci din 
Roma dela studii. La data amintită, 25 August 1747, Klein scrie proto
popului dip Balomir să convoace un sinod general şi să citească decretul 
de destituire şi de excomunicare a lui Aron şi decretul cu care e numit el, 
protopopul, vicar general şi să urmeze instrucţiunile pe care i le vor îm
părtăşi tinerii teologi pomeniţi mai sus. Cuprimul scrisorii l-a comunicat 
în aceeaşi zi protopopilor din Blaj, Oaia, Ormeniş, Broşteni, Tiur, Hune
doare, Dobra, Bistra, şi Veneţia şi arhimandritului Leonte Mosconas po
runcindu-Ie, sub pedeapsa excomunicării şi a sllşpendării, să participe la 
sinodul pe care-l va convoca noul \'icar. 

lnainte de a sosi scrisorile şi decretele lui Klein, să răspândise pretu
tindeni ştirea că împărăteasa şi papa vor să-l silească să-şi dea demisia 
din episcopie. Preoţimea a reacţionat prompt căci ea nu uitase cât a lup
tat şi s'a sbătut vlădica pentru ea şi că suferinţele lui de acuma se'datoresc 
acestor lupte. Cincispreze protopopi fruntaşi împreună cu arhimandritul 
Leonte Mosconas adunaţi la Blaj îi trimit în 28 August 1747, prin repre
zentanţii lor, o scrisoare în care protestează " unanimi corde et voce " 
contra încercărilor de a-l face să renunţe la episcopie pentrucă dânşii nu 
vor şi nu doresc ca vlădica să părăsească clerul şi poporul atât de nesta
tornic (adeo titubanteIUi) care se aftă pe marginea ruinii sale spidrituale. 

(709) Silviu DRAGOMIR, o. cit. I Anexe, p. 61. 
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Si fiindcă naţia întreagă plânge neîncetat şi se chinue în nespusă suferinţă 
fără să aibă pe nimeni care să o mângâie, protopopii îl roagă să se întoarcă 
repede acasa. " Suntem parăsiţi de toţi şi puterea civilă se amestecă în 
trebile clerului şi dispune de noi cum vrea ". Predicile lor nu le ascultă 
nimeni şi nu ar asculta dacă ar veni îngeri din cer să le predice. Poporul 
cere să-i vină vlădica pe care-l va urma orice îi va porunci. Până trăeşte 
dânsul poporul nu ve recunoaşte alt păstor. ln ceeace priveşte chestiunea 
teologului, continuă scrisoarea protopopilor, toţi stau pe lângă hotărîrile 
aduse în sinodul din Iunie 1744 : nu le trebue teolog străin (710). 

Primind scrisorile episcopului şi luând instrucţiunile trimise de dânsul 
prin Silvestru Caliani şi Grigore Maior, protopopul Nicolae din Balom�r 
a convocat pe ziua de 8 Octombrie 1747 sobor mare la Blaj. Pentru cu
noaşterea spiritului care stăpânea biserica unită în acest timp, trebue re-· 
marcat că toate pregătirile pentru ţinerea soborului s'au făcut fără ca vica
rul Petre Aron să fi avut cea mai vagă cunoştinţa de ceeace se pune la cale. 
ln ajun dânsul se afla în comuna vecin!! Mfoărade la culesul viei şi aci 
află, întâmplător, dela protopopul Făgilraşului care era în drum spre Blaj 
că pentru ziua· următoare se ţine sobor mare la reşedinţă. 'Tot protopopul 
Făgăraşului 1-a informat şi desp1e celea petrecute în sinod în care s'au citit 
scrisorile şi decretele lui Klein (711 ). · 

ln timpul acesta la Roma·şi Viena se făceau încercări disperate de a-l 
sili pe episcop să abzică. Impărllteasa ameninţa că va fi trimis în judecată 
şi osândit pentru crima l'aesae Majestatis, iar papa Benedict XIV îi comunica 
prin vicegerentul Romei, Ferdinand Maria de Rubeis, la 22 Noembtie, 
că-i interzice să părăsească oraşul, că dac:1 s'ar întoarce în eparhie i-ar fi 
primejduită viaţa iar stând departe de ea, biserica e nevoită să rămână 
fără păstor şi deci îl invită să„şi prezinte demisia, iar pentru luarea unei 
hotărîri îi dă teremen de 15 zile. Klein râspunde repede: nu abzice 

· fiindcă nu-l lasă conştiinţa să abzică. Papa îl poate lipsi de episco
pat dar în cazul acesta va răspunde dânsul în faţa judeciiţii lui Dumne
zeu (712).· 

Klein avea puternice motive să reziste căci la 22 Septembrie 174 7, 
protopopii, de data aceasta 24, şi arhimandritul Leonte Mosconas ţin o 
nouă adunare, la Daia, la protopopul Avram Pop şi din adunarea lor îi 
trimit o scrisoare semnată de toţi în care 'declară energic şi fltră nici un 
echivoc că nu admit alt episcop atâta timp cât dânsul este în viaţă şi că 

(710) Z. P ACLIŞANU, Corespondenţa din exil a episcopului Ioan lnochenlie Micu 
Klein, p. 101-102. 

(711) Raportul din 10 Octombrie al lui Vasile Băran proto�opul Făgăraşului 
în Nru.a, o. cit. II, p. 594-597. 

(712) A. BUNEA, o. cit., p. 229-231. 



dacă va fi silit pe orice cale să demisioneze, poporul va părăsi unirea (713). 
Apoi o altă adunare protopopească din 29 Octombrie 1747 hotărăşte să 
trimită o delegaţie la Viena care să solicite grabnica întoarcere a episcopului. 
Klein comunicase în răspunsul său dat la ultimatul papei scrisorile din 
28 August, 22 Septembrie şi hotărîrea din 29 Octombrie a protopopilor 
şi papa n'a mai insistat (714). 

Vestea destituirii şi excomunicării lui Aron s'a răspândit, cum e firesc, 
ca fulgerul în toate părţile ţării răscolind,. din nou liniştea aparentă din 
biserica unită, de care Maria Terezia şi guvernul său legase atâtea nădejdi. 
Situaţia lui Petru Aron, care în calitate de vicar apostolic, era _de drept con
ducătorul eparhiei devenise extraordinar de dificilă, lipsindu-i orice presti
giu înaintea şi a preoţimei şi a credincioşilor al căror devotament faţă de 
Klein era acum nem:lrginit. Samuii Micu spune că "după această afu
risanie toţi se fereau de Aron şi încă nici dlugării Silvestru Caliani şi 
Gregorie Maior carii în anul 1747 venise dela Roma nici călugărul Ghe
ronte Cotorea cel ce era născut în comitatul Bălgradului în satul Totoiu 
şi venise dela teologia Sâmbetei Mari din Ungaria, vrând a avea sâmbră 
cu el " (715)., La fel descriu situaţia din biserica unită şi aceşti trei călu
gări în scrisoarea lor colectivă trimisă la 29 Octombrie .1747 Congrega
ţiei de ,Propaganda Fide. Episcopul este în exil iar poporul r.'lmas orfan 
se sbate în nenorocire neştiind alt ceva decât să strige : episcopul nostru, 
episcopul. nostru. Primejdia pentru unire e mare fiind şi preoţimea foarte 
indispusă şi agitată din cauza absenţei episcopului pe care simte că-l vor 
sili să renunţe la episcopie. Vicarul Petru Aron a fost excomunicat şi în 
locul lui a fost numit din partea lui Klein protopopul Nicolae din Balomir. 
Din Secuime, spune scrisoarea, mulţi, fiind siliţi să se declare pentru unire, 
trec munţii în Mold ova. Acelaş lucru s'a petrecut şi în părţile Sebeşului 
Săsesc iar în alte regiuni credincioşii înalţă cruci în amintirea lui Visarion. 
Nici dânşii - Caliani, Maior şi Cotorea - nu îndrăsnesc să iasă în ţară 
pentru a predica fiindcă nu i-ar asculta nimeni. Lipsind stăpânul, lipseşte 
ascultarea (716). O descriere cu mult mai amplă a svârcolirilor din bise
rica unită în urma excomunicării lui Aron, ne-o dau protopopii uniţi înşişi 

. (713) Significamus etiam quod si Illma Dnatio Vestra per fas et nefas a1ut 
quomodocumque ad hoc agendum cogeretur, populus quoque valachicus renun
tiabit unioni qui unanirniter clamat quod si Illma Dnatio Vestra redierit quidquid 
illis agendum proponet hoc aget et si non redierit nihil scire vuit de unione et 
unitis. z. P ,\CLIŞANU, o. cit., p. 106-108. 

(714) A. BUNEA, o. cit., p. 231. 
(715) ŢIPARIU, Acte fi Fragmente, p. 101. 
(716) Mancando ii capo manca la suggezione. O. G.-.znARu, Contribuţiuni la 

relaţiile lui Grigore Maior, Gheorghe Sincai fi Petru Maior cu Roma, laşi 1939 
p. 7-11. Scrisoarea a fost publicată cu eliminări de propoziţiuni întregi de I. .AR-
DELEANU în Foaia bisericeascd fi scolastica I - 1888 - Nr. 16. 



în scrisoarea trimisă din adunarea lor ţinută la 14 Martie 1748 în Juc, car
dinalului Valenti Gonzaga, secretarul de Stat al lui Benedict XIV. Dacă 
l-am recunoaşte pe Aron ca vicar apostolic, spun protopopii, asta ar în
semna cel mai mare şi, poate, ultimul dezastru al unirii, căci poporul 
ne-ar părăsi cu totul şi am rămâne păstori fără tunnă (717). Ura poporu
lui împotriva lui Aron este atât de mare încât nu va putea îndeplini func:.. 

ţiunile de vicar şi nici nu va putea face vizitaţiuni canonice, fiindcă ni
meni nu i se va supune şi nimeni nu va lua parte la slujbele slujite de dân
sul. Asta s'a văzut la Blaj cu prilejul sărbătorii Crăciunului: când vicarul 
a făcut liturghia în capela reşedinţei episcopeşti, toţi au ieşit din capelă 
şi puţin a lipsit ca să nu se întâmple lucruri şi mai mari. Pretutindeni se 
răspândeşte zvonul că Aron e cauza opririi lui Klein la Roma şi a seches
trării beneficiului episcopesc şi că, în urma numirii lui de vicar apostolic, 
bisericii unite nu i se va mai da episcop şi deaceea au fost ocupate bunu
rile episcopeşti. Protopopii cred că · situaţia poate fi îndreptată numai 
prin întoarcerea vlădicului (718). 

Guvernul ardelean şi Curtea vieneză se găseau acum în faţa unei pro
bleme cu totul noi : pe când înainte răsvrătirea contra unirii pornise din 
adâncul satelor răsvrătite de predicile şi de apariţia sârbului Visarion, acum 
elementul răsvrătit erau fruntaşii preoţimei, protopopii. Ei îndemnau pe 
Klein să reziste, îi trimeteau scrisori de adeziune la lupta şi la idealul luptei 
lui şi îi trimeteau bani. De altă parte, acţiunea de nesupunere, faţă de 
vicarul numit de papă şi recunoscut ca atare de împărăteasa, se întemeia 
pe un decret dat de episcopul legitim al bisericii, care, pe deasupra, se 
bucura de un imens prestigiu (În acest timp în legătură cu persoana sur
ghiunitului începuseră a se înfiripa şi a circula adevărate legende. Astfel 
Samuil Micu Klein povesteşte însuş în Istoria bisericeasctl manuscrisă două : 
" Odinioară la Sibiu, în dietă la adunarea ţării fiind, episcopul Klein 
a oftat în suspin, iar fiind întrebat pentruce oftează aşa, au răspuns vlă
dicul că oftează după dreptate de vreme ce pentru neamul românesc 
pre nimenea nu vede nici aude carele să grăiasci sau măcar un cuvânt 
să puie spre ajutorarea lui şi rămâne fără dreptate şi asuprit. La acest 
răspuns al vlădicului au început unii din dietă a striga zicând : dar un 
Oprea român păcurar să ne ocărască pre noi şi să ne înveţe dreptate şi 
de n'ar fi împiedicat cei înţelepţi, domnîi din dietă pe fereastă era să'l arunce 
jos". Klein continuă : " Spunea păr. Nicolae Tatu, carele după tatăl 

(717) " ..... humillime detegimus, id fore maximam et fortassis ultimam unio
nis ruinam, ipso enim facto, quod eum nos agnoscamus, certissimum est quod 
populus a nobis recedet, nosque pastores sine grege manebimus ". 

(718) Textul în A. Btn\"EA, o. cit., pp. 233-236, nota. 



meu a fost protopop la Sad şi mai înainte fusese casnic al vlădicului Klein, 
că fiind· el lângă vlădicul Klein de doueori vrăşmaşii au băgat otravă în 
băutura vlădicului, că vlădicul prin credincioşi ai săi fiind mai înainte în
ştiinţat sub tot prânzul unde fusese nimica n'a băut, măcar că cei care'l 
chemase la prânz destul l'au îmbiat şi l'au rugat să bea". Biblioteca Episco
piei unite din Oradea, ms. nr. 70, partea 10, pp. 73-74). De aceea obiec
tivele urmărite de Curtea vieneză şi de guvern erau : determinarea lui 
Klein să-şi revoace decretul de excomunicare a lui Aron, pentrucă atâta 
timp cât acest decret rămâne în fiinţă, orice încercare de a face ca vicarul 
să fie ascultat de către preoţime şi popor va fi zădarnică şi, în al doilea 
rând, îndreptarea în albia legalităţii a mişcărilor protestatare ale conducă
torilor prcoţimei, cari până aci se adunau în conferinţe lipsite şi de carac
terul oficial şi de supravegherea care să împiedice deviarea lor pe căi primej
dioase. 

Indată după ce guvernul a fost informat de către Aron de sinodul 
convocat la Blaj pe 8 Octombrie şi de hotărîrile lui, protopopii cari partici
paseră la el au fost invitaţi în urma ordinului dela 14 Noembrie 1747 al 
împărătesei (Ordinul vorbeşte de adunări sediţioase ţinute la Daia, la Alba 
Iulia, Turda, Juc şi în alte părţi ale ţării şi cere guvernului să folosească 
în caz de nevoie faţă de rezistenţă şi forţa armată şi în acelaş timp să in
terzică orice corespondenţă cu exilatul dela Roma. Ordinul a fost comu
nicat şi lui Aron de către secţia catolică a guvernului ardelean la 17 Decem
brie 1747. Orig. în Archiva Episcopiei unite din Oradea într'o colecţie 
de copii ale lui I. Ardeleanu) la Sibiu, unde pare a li se fi făcut aspre mustrări 
pentru întreaga acţiune a lor de până aci: adunarea din August din Blaj, 
din care i-au trimis episcopului scrisoarea dela 28 August 174 7, adunarea 
din 22 Septembrie din Daia din care i-au trimis a doua scrisoare, apoi aju
toarele băneşti trimise, pe diferite căi, exilatului. Din memoriul adresat 
la 14 Martie 1748 de protopopii din conferinţa lor ţinută în J uc cardinalu
lui secretar de Stat Gonzaga Valenti, cunoaştem nu numai mustrările ci şi 
răspunsul protopopilor. Ne-am adunat, spuneau dânşii, odată, de două 
ori, căci fiind împrăştiaţi în toată ţara şi neavând un capitol, trebuia să ne 
întrunim ca să discutăm împreună nevoile bisericii. Aceste consfătuiri 
n'au fost conventicule secrete, ţinute împotriva unirii, ci au fost consfă
tuiri. ţinute pentru apărarea intereselor unirii. Am scris şi am contribuit 
fiecare şi i-am trimis episcopului, care se află departe de Scaun, bani, pen
trucă nu ştiam că acest lucru este interzis şi fiindcă i-am jurat credinţă, 
de care n'am fost deslegaţi, şi până acum n'a fost lipsit de episcopie şi 
nici n'a demisionat. La 2 Noembrie 1747 câţiva reprezent�nţi ai protopo
pilor se adună din nou la Alba Iulia şi cer autorizaţia pentru o adunare mai 
mare din care să trimit_ă la �urte delegaţi ca să-i comunice aceleia plân-



gerile şi dezideratele lor (719). Impărăteasa foloseşte acest prilej şi scrie 
guvernului ardelean la 28 Martie 1748 sll convoace el, în numele dânsei, 
la Sibiu pe ziua de 25 Mai, un sinod al bisericii unite în care reprezentanţii 
preoţimei să-şi descopere plângerile şi dorinţele şi să-şi aleagă delegaţii 
care să le prezinte Curţii (720). În aceeaş zi Maria Terezia adresează 
poporului românesc întreg, un fel de manifest, redactat cu multă bună
voinţă, în care vorbeşte de marea sa iubire faţă de biserica unită, iubire 
pe care toţi au putut-o constata, căci la începutul stăpânirii sale a făcut 
egali pe preoţii români cu preoţii catolici de ritul latin " quoad omnes liber
tates et praerogativas ecclesiasticas ". Această bună voinţă n'a fost micşo
rată de tulburările ivite în urma acţiunii pseudo-monachului, care a tulburat 
liniştea publică, nici de fuga la Roma fără ştirea împărătesei a lui Klein, 
care fusese invitat la Viena ca să dea informaţiuni despre tulburările din 
biserica şi să discute acolo mijloacele de potolire a lor. Aminteşte apoi de 
trimiterea în Ardeal a episcopului rutean Olsavszky ca să întărească în 
unire ·poporul care se clătina (plebem vaccilantem). Aceeaş bunăvoinţă 
o arată şi acum autorizând ţinerea adunării (congregatio) la Sibiu, la care, 
în absenţa episcopului Klein, îl trimite în calitate de reprezentant al său 
(pro regio nostro commissario) pe acelaş vlădic:1 rutean, pe care cei cari 
vor participa· la adunare sunt rugaţi să-l primească cu inima curată şi să 
discute cu dânsul toate chestiunile şi mai ales mijloacele cu ajutorul cărora 
s'ar putea împiedica părăsirea unirii (a sacra unione deviare). În în
cheiere, împărăteasa cere încetarea oricărei corespondenţe cu episcopul 
Klein "utpote refractario et nobis inobediente" (721). 

ln ceace priveşte situaţia deosebit de grea a lui Aron, împărateasa 
a isbutit prin intervenţii stăruitoare şi deosebit de viguroase pe lângă s. 
Scaun, mergând până la ameninţarea cu publicarea tuturor documentelor 
referitoare la această chestiune, să stoarcă, prin omul Papei, cunoscutul 
Francisco Maria de Rubeis în ziua de 21 Mai 1748 dela Klein revocarea, 
întărită cu jurământ, - sacra cruce more episcopali jurllvit - a escomu
nicării vicarului pe care o declară " irritam, nullam, cassam et ac si ah 
ipso nunquam prolata fuisset volens illam esse nullius roboris et momen
ti" (722). 

La 15 Mai, data fixată de împărăteasa, a avut loc în Sibiu sinodul con
vocat de guvern ca să dea prilej preoţim.ei române să-şi spună plângerile 
şi dorinţele care apoi să fie comunicate prin delegaţi speciali Curţii vieneze. 

(719) " Sua gravamina et petita in libellum corrogando per deputatos Majestati 
nostrae submitterent ". 

(720) A. BuNBA, o. cit., p. 245 nota. 
(721) Copie în Protocolul citat în arhiva Mitropoliei Blajului. 
(722) A. BuNBA, o. cit., p. 242-43. 



Nu cunoaştem actele acestui sinod şi astfel nu cunoaştem nici numele parti
cipanţilor nici felul cum au decurs discuţiile. De oarece Maria Terezia a 
spus în ordinul silu din 28 Martie trimis guvernului ca la sinod să fie con
vocaţi toţi cari " eiusmodi confluxibus graeci ritus unitorum ibidem in
teresse solent· ac debent ", putem presupune că la lucările lui au luat parte 
toţi protopopii, aducându-şi fiecare conform obiceiul.ui şi pe notlITQfUl său. 
Asemenea a luat parte-şi cei doi tineri doctori în teologie, întorşi de curând 
dela Roma, Silvestru Caliani şi Gregore Maior pe cari sinodul i-a delegat 
să prezinte împărătesei hotărîrile · aduse. Aron n'a participat, căci la data 
aceea ne fiind încă revocată excomunicarea din 25 August 1747, situaţia 
lui în faţa preoţimei. era, cum s'a văzut, complet sdruncinată iar prezenţa 
lui în mijlocul sinodului cu totul indezirabilă. A participat însă rivalul 
său, protopopul Nicolae din Balomir, în care preoţimea· vedea pe adevă
ratul vicar. Lucrările au fost prezidate de episcopul dela Muncaciu, Manuil 
Olsavszky, în calitate de delegat împărătesc (723). 

Conform rostului său, sinodul a cuprins într'un mare memoriu plân
gerile şi dorinţele preoţimei şi poporului românesc. Memoriul al cărui 
text ni·s'a pastrat (E publicat în A. Bunea o. cit. p. 275-287), este, fără în
doială, unul din ce�e mai importante acte politice din istoria lupte,or de 
emancipare ale· Românilor ardeleni, putând fi pus alături de Supplex Li
bellus-ul din 1791 şi de programul politic stabilit de adunarea dela 3-15 
l\Iai 1848 pe Câmpia Libertăţii dela Blaj. Sinodul era stăpânit de spiritul 
îndrăsneţ şi răsboinic al surghiunitului din Roma, iar memoriul nu este 
decât rezumatul numeroaselor proteste $i petiţii adresate de el în cursul 
sbuciumatei sale păstoriri Curţii din Viena şi gu\·ernului ardelean. Nu 
numai atât, ci fraze întregi sunt luate din acestea, precutn din ele este luată 
şi întreaga argumentare. Cititorul este ispitit în primul moment, să creadă 
că autorul este Klein insuş, atât de mult poartă acest memoriu pecetea per
sonalităţii, a ideilor şi concepţiilor lui. În realitate, pare a fi fost redactat 
de cei doi elevi ai !lăi, Caliani şi :Maior, cari fuseseră aproape trei ani de zile 
martori ai frământărilor şi ai luptelor lui din Roma şi prin care Klein a 
trimis celor de acasă instrucţiunile secrete în vederea continuării acţiunii 
de desrobire. De altfel memoriul este semnat de ei alături de necunoscutul 
Gheorghe Pop, protopopul Dobrei, acesta luând locul lui Nicolae din Balo
mir care, el, a fost delegat de sinod să-l prezinte împărătesei împreună cu 
Caliani şi Maior. 

(723) Cheltuelile de drum, 110 Floreni, i s'au plătit lui Olsavszky din venîtele 
episcopiei Blajului. Asta ii face pe Klein să protesteze scriind tăios protopopu
lui din Daia care-i comunicâse ştirea : Ego Domino episcopo Munkaciensi nihil. 
debebam, in mcam diaecesim non vocaveram, neque ulla urgebat necessitas sui 
cessus, qui illum vocavit dimittat. 



370 PERSPECTIVE 

Memoriul, împlrţit simetric în trei părţi, î�cepe cu nedreptăţile pe 
care le îndură biserica, preoţimea �i poporul românesc împotriva dreptului 
firii, a dreptului divin, a canoanelor, a legilor şi diplomelor împărăteşti. 
Plângerile se urmează una după alta într'un stil nervos şi precipitat, care 
dovedeşte o conştiinţa puternică gata a reacţiona repede şi necruţător. ln
tâia plângere se referă la "detenţiunea". episcopului la Roma. Sinodul 
accentuează că-l dor tulburările ivite dupA apariţia în ţară a lui Visarion, 
dar îl doare mai mult şi deplânge mai mult absenţa îndelungată a lui Klein. 
Ea este cauza nu numai a defecţiunilor dela unire ci şi a sălbătăcirii mo:
ravurilor. Copii se botează nevalabil în numele numai al Tatălui, al Sfintei 
Fecioare, al Sfinţilor etc., oamenii se împărtăşesc cu mugurii arborilor, 
cu pâine înmuiată în apă ori vin, mor şi se înmormântează ca animalele, 
şi trăesc necununaţi după normele legii. Singura salvare ar fi venirea 
acasă a episcopuluii, căruia toţi îi f ăgăduesc supunere şi ascultare dacă 
revine în mijlocul lor. Detenţiunea la Roma e primejdioasă şi din alt 
motiv: dânsul e întâiul vlădică român care a căutat mângăiere în suferin
ţele sale şi ale poporuh1i la părintele tuturor, la Papa. Neîntorcându-se 
acasă şi poporul văzând că pentru episcopii lui nu există dreptate nici 
acolo, se va înstrăina de către şeful suprem al bisericii şi se va spulbera şi 
nădejdea convertirii neuniţilor. Preoţimea însăşi va suporta cu sufletul 
t�tdeauna tulburat (animo semper pertubato ferret) să-l ştie pe păstorul 
său, care s'a dovedit a fi în toate cel mai bun, surghiunit pentru totdeauna 
la Roma. 

Diplomele împarăteşti date cu prilejul unirii au pus biserica, persoanele 
şi lucrurile bisericeşti unite pe picior de egalitate cu biserica, persoanele 
şi lucrurile · bisericeşti catolice. Realitatea este însă alta : preoţii pentru 
simple bănuieli sunt prinşi, aruncaţi în închisoare de către autorităţile 
civile, fără ştirea episcopului, sunt siliţi să plătească dijme din roadele 
pământurilor lor, din vite, stupi, vii etc. şi dacă refuză, sunt bătuţi până 
la sânge, schilodiţi şi, adesea, ucişi. Bisericile sunt despuiate de bunurile 
lor, de terenurile cultivabile, .de livezi, păduri, mori şi de vii; copii preo
ţilor sunt împiedicaţi să cerceteze şcoala, nu· se îngădue zidirea capelelor 
unite nici în sate unde trăesc 20-30 familii de credincioşi, iar biserici nu se 
pot zidi nici chiar unde sunt 100-300 familii, se distrug crucile şi icoanele. 
Aceasta este egalitatea bisericii unite cu biserica de ritul latin, deşi legea 
firii însăşi porunceşte ca fii adăpostiţi la sânul aceleaş mame să fie părtaşi 
de aceleaş favoruri; În bisericile unite se aduce aceea ş jertfă nesânge
roasă şi se .păstrează acelaş corp adevărat al lui Isus Hristos, totuşi ele 
nu se bucură de dreptul azilului de care se bucură bisericile catolice de ritul 
latin. Mirenii se amestecă în chestiunile bisericeşti, scot preoţii din parohii 
şi, deşi sunt complet ignoranţi în ceeace priveşte ritul bisericii româneşti, 



Ul 

fixează totuş, ei, numărul preoţilor, indicând unde să fie unul şi unde să 
fie doi preoţi. Preoţii români sunt lipsiţi de pământ bisericesc (portio 
canonica) din care să se poată întreţine şi de aceea sunt siliţi " cum magna 
status sui prostitutione et aliarum nationum derisione ", să muncească în 
rând cu ţăranii, să alerge după câştiguri nepotrivite (ad sord ida lucra ani
mum impendere). Credincioşii uniţi sunt constrânşi să întreţină pe preoţii, 
cântăreţii şi învăţătorii bisericilor calvine şi luterane, să repare casele lor 
parohiale ; în acelaş timp bisericile româneşti se ruinead iar preoţii ro.Q1âni, 
lipsiţi de venituri, suspină la cer după dreptate. Dânşii, preoţii, sunt ex
cluşi dela dijmele şi quartele pe care le primesc preoţii ceolorlalte culte 
deşi împăratul Leopold a spus că fiecare credincios să dea dijmele preotu
lui său. Donaţiunile făcute prin testament bisericilor româneşti nu se 
respectă, uniţii sunt siliţi în unele locuri să ţină sărbătorile latine, ceeace 
face poporul să creadă că dacă acum e silit să ţină sărbătorile mâine va fi 
silit să ţină ritul latin. Preoţilor uniţi li s'au fixat taxe prea mici pentru 
diferitele slujbe pe care le fac. Astfel, preoţii latini încasează pentru o li
turghie citita 30 cruceri, preoţilor uniţi li s'a stabilit pentru o liturghie 
cântata o taxă cu mult mai mică. Cine slujeşte altarului trebue să trăiască 
dela altar. Să le fie deci îngăduit preoţilor uniţi să încaseze taxele după 
obiceiul locului, până când va dispune episcopul altfel. În fine, prezenţa 
în biserica unită a teologului iezuit mai mult strică decât foloseşte. Asta 
o pot mărturişi teologii înşişi. 

Dup,ă înşirarea acestor plângeri care, cum vedem, sunt aceleaş pe 
care le formulase de atâtea ori şi Klein, memoriul cere, revenind asupra 
fiecăreia în parte, înlăturarea abuzurilor şi nedreptăţilor. În rândul întâi 
e cerută şi aci întoarcerea acasă a episcopului. Impărăteasa să nu aibă 
în vedere greşala unui om ci mântuirea atâtor suflete şi să nu uite cuvântul 
Scripturii că misericordia et justitia custodiant regem et clementia corroboretur 

thronus eius. 
După aceste revendicări de natură bisericească, sinodui formulează 

o serie de alte revendicări de natură pur politică, scoase şi acestea din 
memoriile lui Klein. Astfel: 1) naţiunea română care e cea mai nume
roasă şi cea mai veche naţiune din Dacia, care poartă, deci, cea mai mare 
parte a sarcinilor publice şi-şi jertfeşte sângele pentru apărarea patriei, 
deşi luptă sub numele altora şi astfel nu i se cunosc meritele, să fie de
clarată naţiunea a patra a Ardealului. Dacă naţiunea română este egală 
cu celelalte în datorii trebue să fie egală cu ele şi în drepturi, căci este un 
principiu al legii firii ca" qui sentit onus sentiat et commodum ". 2) Episco
pul unit să fie numit membru al guvernului ardelean, ca clerul şi naţiunea 
română să-şi aibă acolo protectorul său. În felul acesta unirea va face 
în patru ani mai multe progrese decât cum a făcut în # de ani. Asta 
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o pretinde raţiunea îndş, căci Românii uniţi sunt catolici, şi, catolici fiind, 
sunt capabili de toate oficiile şi beneficiile de care sunt capabili şi ceilalţi 
catolici. Prin urmare dacă episcopul latin, deşi sunt atâtea persoane în 
guvern care aparţin acestui rit, este totuşi şi el membru al guvernului, 
poate fi şi episcopul unit cu atât mai mult că uniţii nu au alte persoane 
acolo. Din aceleaşi motive trebuţSc numiţi membri ai dietei şi câţiva 
preoţi uniţi. 3) Nobili români să fie candidaţi şi numiţi în servicii publice 
la toate autorităţile judecătoreşti, administrative, financiare şi militare iar 
fii nenobililor să fie admişi în breslele negustoreşti. Sunt româneşti dis
tricte întregi ca Făgăraşul, Chioârul şi Haţegul, şi mai mult de jumătate 
din comitate şi din Scaune şi totuş nu avem în ele nici un slnjbaş de na
ţiunea românească şi Românilor li se impun slujbaşi străini dintre cari 
unii îşi au averile în alte părţi, şi astfel nu-işi bat capul cu nevoile spiri
tuale şi materiale ale Românilor. De aci isvorăsc toate ned1'eptAţile săvâr
şite de celelalte naţiuni, care sunt şi făptuitori şi judecători. 4) Românii 
vrednici nenobili, să fie nobilitaţi, dându-li-se şi dreptul de a cumpăra 
bunuri şi de a le poseda paşnic şi dându-le toate celelalte libertăţi şi prero
gative de care beneficiază nobilii ţării. 5) Blajul, care este destinat să fie 
reşedinţa episcopilor uniţi, să fie declarat oraş liber episcopesc fiind astfel 
scutit de cărăuşii gratuite şi de încartiruirea soldaţilor. 

Ca să-i indice împărătesei că memoriul nu epuizează toate dorinţele 
clerului şi naţiunii române, autorii încheie cu cuvintele: Et haec sunt 
quae PRO NUNC ad Augustissimum Thronum .. . .. pro remedio et conso
latione totius cleri ac miserae nationis Valachicae de genu humillime' sub
mittimus ". 

Cum vedem vlădica creiase, cu luptele şi neastâmpărul lui, şcoală. 
Postulatele formulate de el au fost înţelese :,i însuşite de fruntaŞii bisericii 
şi· ai naţiei şi spuse cu acelaş curaj şi cu aceeaş vigoare. De aceea me
moriul a trebuit să producă asupra Curţii o impresiune deosebit de l'lephl
cută. Episcopul a fost ţinut departe de ţară chiar pentru a face să dispară 
spiritul de luptă şi pornirea spre revoltă a credincioşilor păstoriţi de dânsul 
şi acum a fost nevoită să constate că vlădica stăpâneşte naţia şi din exilul 
său îndepărtat, în care - exil - cei de acasă văd cauza principală a dezas
trului ce s'a abătut asupra bisericii unite. Ori, detenţiunea lui, cum o nu
meşte memoriul, se datoreşte exclusiv Curţii împărăteşti, ceeace înseamnă 
că ea poartă vina că poporul va cădea în scurt timp în adevărată idolatrie 
(ad realem idolatriam brevi tempore transituris), cu toate incalculabilele 
ei consecinţe. 

Marea lovitură neaşteptată a urmat însă numai după închiderea lucră
rilor sinodului. Acesta delegase cu prezentarea memoriului la Curte pe 
Silvestru Caliani, Grigore Maior şi protopopul Nicolae din Bolomir. Gu-



vernul le-a eliberat îndată paşapoartele necesare pentru drumul la Viena. 
Nicolae din Balomir însă, pe care guvernaţorul Haller îl descrie ca pe un 
om neastâmpărat care doreşte totdeauna să poruncească dar să nu as
culte (724), în .l9c să ia drumul Vienei, a trecut munţii în Ţara Româ
nească însoţiţ de mai mulţi aderenţi (Michaud spune că p�otopopul, 1 hat 

einen grossen Anhang) şi aci a început a vorbi despre persecuţiile indurate 
de Românii care nu voesc să se unească _s:u catolicismul şi că informaţiile 
lui, adevărate dar mult exagerate, - spune 'ţylichaud - au produs uimire 
la principelt;. Fuga lui a trebuit să ,se producă la sfârşitul lui Mai 1748 

ori începutul lui Iunie. Guvernul a informaţ grabnic Curtea care la 28 
Iunie a răspuns. ca delegaţia sinodului să fie întregită cu o a,tă persoană (725). 
Astfel în locul lui a fost ales protopopul Gheorghe din Dobra, care a şi 
semnat memoriul ală�ri de ceilalţi doi. Delegaţia întârzia însă să plece 
lâ Viena şi de aci se cere la 21 Iulie, urgenta trimitere a ei (726), dup� ce 
la 7 Iulie se dăduse ordin guvernului să cerceteze cine poartă vina că. Ni
colae din Balomir a putut trece munţii în Ţara Românească, prin părţile 
Sebeşului, pe cărări ascunse şi oprite, însoţit de ,câţiva tovaraşi şi cu caii 
încărcaţi cu bagaje (727). 

In fine, delegaţia a plecat la Viena ducând cu sine importantul memo
riu dar deşi membrii ei au rămas în capitala impeţiului până târziu în 17sq, 
cererile Sinod�lui au fost respinse cu eternul moiv că ele se opun consti
tuţiei Transilvaniei şi intereselor Status-urilor acestei ţări. La 10 Mai. 
1749 Grigorie Major scria din Viena congregaţ�ţi De Propaganda Fide ţă 
aşteaptă jn fiecare zi " ieşirea din atâtea intrigi " nădăjduind că se va pune 
capăt " acestei aventuri ordinare, care atinge. atât mântuirea poporului 
părăsit şi dej;i pierdut, cât şi liniştea bieţilqr uniţi; care sunt persecutaţi 
şi chinuiţi zilnic cu -mii şi mii de înjosiri. Răul, continuă amărât şi în
grijorat Maior, nu mai poate creşte pentruc.1 a ajuns la gradul maxim şi 
acestea toate din cauza lipsei şefului " (728). 

Grigorie Maior avea drept�te : răul a ajuns la gradul maxim. Conti
nuarea detenţiunei la Roma a Episcopului, cu toate comentariile de care 
această detenţiune era însoţită în masele populare, apoi fuga precipitatil 

(724) lnquietum ingenii hominem .fuisse qui praeessc semp�r, noq.. parcre · 
cupiebat, S. DRAGOMIR, o. cit. I anexe p. 107), iar franciscanul Michoud, care lTa 
cunoscut, spune că era de statură înaltă şi vorbea latineşte (HURMUZACHI, Docu

mente V I, p. 602. 
(725) Toth ZoLTAN, o. cit., p. 165-66. 
(726) Ibidem, p. 166. 
(727) Curp. hominibus quib'1sdam et equis sarcm1s onustis pr9ximus per 

occultas et vetitas semitas Alpiuqi a� civitatem et sedem nostram Sabaesiensem 
spectantium se in Valachiam subduxisse. S. DRAGOMIR, o. cit., I. Anexe, p. 67. 

(728) D. GAZDARU, o. cjt., p. 11-12. 



peste munţi şi defecţiunea lui Nicolae din Balomir, omul de încredere şi 
vicarul general al lui Klein, au 'produs pretutindeni o impresie cdvârşi
toare. Curentul antiunionist a izbucnit din nou, în forme care au întrecut 
în violenţă pe acelea izbucnite în urma predicelor eremitului sârb Visa
rion, cuprinzând întreaga regiune de Miad zi a Ardealului dela Dobra 
din Judeţul Hunedoarei până departe în districtul Făgăraşului şi fiind 
mereu alimentat de intervenţiile emisarilor fugarului din Balomir, care 
după o călătorie la Moscova unde ceruse ajutorul Impărătesei Elisabeta 
Petrovna, a ajuns egumen la Mânăstirea Argeşului. Directorul fiscal (Pro
curor General) Petru Dobra spune într'un raport al său din 11 Ianuarie 
1749, că sătenii răsvrătiţi au batjocorit, bătut şi maltratat preoţii uniţi 
şi s'au înţeles între ei să pedepsească cu 12 floreni pe acela care va intra 
în vreo biserică unită ; toate lucrurile, vasele şi odăjd iile luate dela uniţi 
le-au spălat, mai întâi, iar vatra bisericii o săpaseră şi aruncaseră pământul 
călcat ca şi când acela ar fi fost profanat de picioarele preoţilor uniţi, icoa
nele dăruite de catolici şi crucile ridicate de ei le-au rupt şi le-au ars; mor
ţii şi-i îngropau fără prohod în afară de cimitire şi dadi, to tuş, un preot 
unit prohodea un mort de al lor, îl exhumau şi-l îngropau din nou ; preoţii 
neuniţi îşi aduceau oamenii în locuri ascunse unde le făceau slujbe şi-i 
împărtăşeau cu muguri în loc de sfintele daruri ; nu recunoşteau nici bote
zul, nici căsătoria săvârşite de uniţi şi deaceea botezau şi cununau din nou 
chiar şi pe oamenii bătrâni ; răşinărenii au adus în biserica unită un câine 
mort şi au aruncat, pe fereastră, cu pietre în preotul care liturghisea, în 
unele locuri au aprins casele preoţilor uniţi, în alte locuri le-au dărâmat, 
vitele preoţilor uniţi nu e�au primite în turma satului. Misionari erau tri
mişi, continuă Petru Dobra, în toate părţile ca să îndemne poporul să se 
lapede de unire (729). 

(729) S. DRAGOMIR, o. cit., I, pp. 187-188. Multe din informaţiile lui Petru 
Dobra sunt confirmate �i de memoriul prezentat îmărătesei Maria Terezia de 
către Silvestru Caliani, Grigorie l\faior şi Gheorghe, protopopul Dobrei, din 
însărcinarea sinodului din 1748. Apoi în Viena fiind, Grigorie Maior spune într'un . 
memoriu trimis împărătesei că "populus suos pastores non auscultat, ecclesias 
non frequentat, non con.fitetur, non communicat, non baptizatur, ritum suum riti
bus ethnicis promiscuere, acatholicis inter quos versamur ludibrio sumus ". Am 
intrat în al şaptelea an, continuă memoriul, de când durează nenorocirea asta (dela 
plecarea lui Klein) iar noi ne găsim aci în al treilea an de când, trimişi de preo
ţime, aşteptăm zădarnic mângâiere şi asanarea relelor. Răul creşte din zi în zi 
şi e de temut că amărăciunee. îngrămădită atâta ti!l}p va pune massele populare 
în mişcare şi atunci totul se va prăbuşi (Copie în Biblioteca centrală din Blaj, ms. 
latin nr. 181). La fel descrie excesele masselor agitate şi Maria Terezia în rescriptul 
său din 11 Decembrie 1750, pe baza rapoartelor primite din Transilvania: " ...•. enor
mes memorati non uniti Valachi in il1o Principatu patraverint excessus ..... ecclesias 
unitorum invadendo et contra publicas Transylvaniae leges diripiendo, sacram 
suppellectilum spoliando, erectas în coemeteriis cruces confringendo et combu-. 
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Noua isbucnire a revoltei împotriva unirii se deosebeşte esenţial de 
revolta din anii precedenţi pentrudl acum ea nu a avut un caracter izolat, 
adică satele nu activau independent, ci acţionau solidar şi în strânsă legă
tură unul cu altul, redactând şi trimiţând împreunll memorii şi delegaţi 
la Curtea împărătească. Răsvrătirea nu s'a m:ărginit, de data aceasta, 
numai la acţiuni locale - alungarea preoţilor uniţi, luarea bisericilor, adu
cerea preoţilor neuniţi etc. - ci prin intervenţiuni îndrăsneţe la guvern 
şi la Curte încerca să stoarcă recunoaşterea legalităţii mişcărikge părăsire 
a unirii, ceeace evident îi da un aspect cu mult mai grav şi mai plin de 
consecinţe. Apoi, dllătoria la Moscova a lui Nicolae din Balomir a deter
minat intervenţia directă pe lângă Maria Terezia a Ţarinei Elisabeta Pe
trovna în favoarea ortodocşilor ardeleni a căror acţiune era călduros spri
jinită şi de ambasadorul Rusiei la Viena, Mihail Petrovici Bestuzev-Rju
nim, cu care unul din delegaţii satelor revoltate, Oprea Miclăuş din Selişte, 
isbutise a intra în relaţiuni mai strânse. Pentru a impresiona şi mai mult 
populaţia satelor româneşti, emisari abili făceau să circule chiar şi o scri
soare de intervenţie a Elisabetei către Maria Terezia în fa,·oarea neuni
ţilor. Si, în fine, mişcarea antiunionist:ă îşi găsise un zelos protector în 
patriarhul sârb dela Carlovitz, care folosea acest prilej pentru a-şi întinde 
jurisdicţia şi asupra Transilvaniei (730). 

Cu toată rezerva impusă de marele interes politic pe care Maria Te
rezia îl avea de a nu jigni sentimentele Ţarinei ruse şi a nu tulbura alianţa 
pe care o încheiase cu ea, a poruncit totuş luarea unor energice măsuri 
împotriva dezordinelor provocate în viaţa satelor. de exponenţii mişcării 
antiunioniste, motivând aceste măsuri cu necesitatea păstrării ordinei 
publice. Unii din fruntaşii mişcării au fost arestaţi, satele care şi-au alun-. 
gat preoţii uniţi ocupându-le bisericile au fost supuse la grele amenzi, iar 
în localităţile socotite ca centre ale răsvr:Hirii, a fost trimisă amrnta. De 
altă parte, a intervenit şi vicarul Petru Aron ,;zitând, însoţit de Atanasie 
Rednic, în cursul anilor 1749 şi 1750 aproape toate satele, ai căror locuitori 
părăsiseră unirea, predicând şi distribuind proaspăta broşură Floarea 

Adevărului apărută în Tipografia blăjană în 1750, care arată cu citate din 
cărţile rituale ale bisericii răsăritene adevărul unirii (731 ). 

rendo sacerdotes verberando, vulnerando, e Sacrario per barbas extractos e templis 
ejiciendo ..... A. BUNEA, o. cit., p. 254 nota 2. 

(730) Atât pentru legăturile mişcării cu Curtea rusească cât şi pentru spri
jinul dat de patriarhia din Carlovitz cfr. S. DRACOMIR, o. cit. I, pag. 197 squ. 

(731) Într'un foarte interesant memoriu trimis\ împărătesei la 23 Iulie 1759, 
Aron dă câteva amănunte asupra felului cum a isbutit să contribue la restabilirea 
liniştei : sub fine anni 1749 et initio anni 1750 cum meis religiosis illos omnes 
pagatim visitantibus, ad meliorem frugem adhortantibus et veritatem s. Unionis 
etiam typis tune recenter edito hic libello exponentibus, omnes nobis dextras dederunt 
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Cu aceste mijloace, liniştea a· putut fi restabilită, la suprafaţă, pentruca 
tulburările să isbucnească în curând din nou. Astfel la 18 Februarie 1751 
vicarul Aron putea raporta guve�ului că în Scaunele Sibiului, Miercurei 
şi Sebeşului " nullus de facto refractarius s. Unioni reperiatur pagus ", 
în Scaunul Orăştiei au rămas numai câţiva recalcitranţi în unele sate dar 
are speranţa' fermă că şi aceştia vor reveni. In scaunul Nocrichului e li
nişte deplină, în al Cohalmului rezistă încă comuna Calbor, în al Media
şului "nullus pagus recalcitrat ", în districtul Făgăraşului au mai rămas 
neunite 2-l sate care nu primiseră niciodată unirea. Asemenea s'au liniştit 
satele din comitatul Alba, cu excepţia unora din apropierea Braşovului, în 
comitatul Hunedoarei, unde aproape · întreaga populaţie a .părăsit unirea, 
acum au revenit cu excepţia unui sat dela frontiera dinspre Ţara Româ
nească. In districtul Dobrei, după informaţiile primite dela protopopul 
Gheorghe întors dela Viena, mai stau la îndoială numai câţiva " inf erioris 
sortis ". Au primit unirea cu prilejul vizitaţiei din anul trecut şi locuitorii 
din comitatul Zarandului, districtele Brad şi Baia de Criş, iar locuitorii 
din districtul Halmagiului, supuşi episcopiei ortodoxe s�rbeşti din Arad, 
au dat sţ:mne pline de nădejde, mai ales după trecerea la unire a proto
popului lor (732). În conscripţia întocmită în toamna anului 1750, Aron 
indică numai treisprezece sate neunite: Sâmbăta de sus, Oprea-Cârţi
şoara şi Streja-Cârţişoara, Odorheiu, .Şinca, Sebeş, Berivoiul Mic, Mândra, 
Todoriţa, Perşani, Ugra, Cincu! Mare şi Cincşor cu 4652 suflete şi 28 preoţi. 

Din vremile acestea de aprige lupte ni s'a păstrat în manuscris pole
mica dintre protopopul unit Vasile Baran al Făgăraşului şi popa ortodox 
Vasile, o polemică pe care acesta din urm�" o au.trimis-o în Ţara Româ
nească din poncţuri în poncturi ". Titlul ei este Intrebliri şi răspunsuri 
pentru legea a treia ce s' au iroodit, adicd unirea în Ţara Ardealului ". Auto
rul pare a fi egumenul de mai târziu al mânăstirii din Sâmbăta de Sus, 
Visarion, feciorul popii Ionaşcu de-acolo. Protopopul unit Băran, văzând 
că după venirea lui Visarion în Arde�l1 s'au arătat împotriva ?oastră preo-

unitatis, insuper et contractuales mb gravi vinculo super perpetua obsen.:atione legi
time conf ectas suisque propriis digitis attramento tinctis loco sigilii munitas singularum 
communitatum nomine, quas etiam nune retineo, tradiderunt littera"s ". Copie con
temporană într'un Protocol cu acte din 1758.1760 în arhiva mitropoliei Blajaului. 
În scrisc:>area din 24 Iunie 1752 către contele K6nigsegg-Erps, Aron spune că pen
tru a potoli tulburările quantmn putui : iteratis vicibus ejus dioeceuos praesertim magis 
infecta loca docendo et s. Unionem e libris quos Valachica natio recipit clare ostendendo 
peragravi, visitavi, NULLO UNQUAM MECUM ADHIBITO SAECULARI BRACHIO SED SOLUM 

UNO ALTEROVE SACERDOTE. Aflând că a fost acuzat că ,ar fi convertit pe cineva 
cu mijlQ�ce violente, ·Aron protestează energic şi cere ca aceia cari îi aduc astfel 
de acuzaţii să fie siliţi să arate cazuri concrete. Protocolul citat în Arhiva mitro
poliei Blajului. 

(732) Textul raportului Ibidem anexe, p. 101-105. 
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ţilor celor uniţi ..... îndoialil multă şi tocmai necredinţa cum că n'ar fi. uni
rea noastră credinţă cea dintâi şi pravoslavnică a Bisericii greceşti " îşi 
împlineşte datoria " pentru nepieirea neamului nostru norod " să trimită 
predţilor săi un fel de pastorală în care să le arate că unirea este " cea din
tăi şi pravoslavnică credinţă a bisericii greceşti ". Protopopul discută 
numai primatul papal, arătând că Hristos l-a numit pe Petru mai marele 
apostolilor, că pe dânsul a întemeiat Biserica, pe care nu o vor învinge 
porţile Iadului, că urmaşul lui Petru este papa dela Roma şi, în fi.ne, că 
aceste adevăruri au fost mărţurisite şi de s. Părinţi ai Bisericii greceşti din 
primele veacuri. Neuniţii întemeindu-se pe cartea lui Maxim Peloponezia
nul neagă aceste adevăruri şi deci credinţa lor nu e credinţa veche, măr
turisită de Biserica grecească. 

Popa Vasile răspunde punct cu punct. Pe Visarion îl socoteşte .şi 
dânsul "trimis al lui Dumnezeu, ca şi Iona proorocul la Niniviteni. Ci 
precum pre Iona nu l-au suferit marea ci l-au înecat aşa şi lumea pre acesta 
(pe Visarion) l-au înecat, precum Ioan Gură de Aur zice că totdeauna marea 
are obiceiu de a îneca mărgăritul iară mort.'iciunile le scoate afară ". Este 
o polemică interesantă mai mult prin valoarea de document cultural al 
vremii decât prin cuprinsul ei teologic, popa Vasile având prea puţine 
orientari în vastul labirint al problemdor dogmatice, pe care le discută. 
Lucrarea a fost scrisă în 1746 - într'un loc autorul scrie : " precum vedeţi 
şi anul de est timp 1746 le-aţi făcut (Paştile) într'o zi cu jidovii " - şi 
pare a fi avut în cercurile monahale din cele două Principate o anumită· 
răspândire, fiindcă un exemplar al ei s'a gasit la Căldăruşani şi altul la 
Mânăstirea Neamţului (733). 

Atitidinea atât de notarîtă a sinodului din 15 Mai 1748 în favoarea lui 
Klein, a cărui prezenţă o socotia ca singurul mijloc de a pune capăt tulbu
rărilor şi defecţiunilor dela unire, apoi fuga peste nunţi a vicarului său 
Nicolae din Balomir întărise în cercurile vieneze convingerea pe care o 
aveau din primul moment, că vina tuturor relelor o poartă episcopul însuşi. 
Cancelaria Aulică transilvană raporta în 1748 conferinţei ministeriale " cla
rum sit perturbatae unionis causam ab episcopo Klein Romae commorante 
datam esse" (734). De ·aceea pentru a tăia scurt şi. definitiv nădejdile 
aderenţilor de acasă cari mai credeau în posibilitatea unei întoarceri a lui, 
Curtea a început o nouă acţiune pentru a stoarce demisia episcopului. 
Cu toată mizeria materială în care ajunsese după ce i-au fost sechestrate 
veniturile şi dupăce a fost interzisă orice corespondenţă a credincioşilor cu 
dânsul, Klein a rezistat ani de zile presiunilor şi ale Curţii şi ale Curiei pa-

(733) Textul a fost publicat, după exemplarul din Căldăru1ani, de Ghe
nadie Enăceanu în Biserica ortodoxă româna VII (1883) p. 497-515. 

(734) ToTH ZoLTAN, o. cit., p. 166 nota 5. 
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pale, ridicând cu o îndilrătnicie care începuse a enerva pe toată lumea, 
dificultăţi peste difi.cultilţi în calea semnării documentului de renunţare 
la episcopie. În fi.ne după tratative de patru ani, episcopul a semnat la 
7 Mai 1751 mult aşteptatul document, dupil ce i s'a asigurat o pensie anuală 
de 1200 floreni, ce i se va plăti tot la 3 luni de către reprezentantul la Roma 
al împărătesei. Cedând apoi stăruinţelor aceleia, comunicate prin cardi
nalul Mellini, Klein a adresat la 5 August 1751 credincioşilor săi de acasă 
o scrisoare pastorală, comunicându-le di din cauza bătrâneţii şi a boalei 
care-l împiedidi să guverneze vasta eparhie a Făgăraşului, a renunţat în 
mâinile suveranului pontifice, după ce a obţinut, în prealabil, autorizaţia 
împărătesei, la episcopie. Işi îndeamnă credinioşii să fie statornici în 
unire, singurul drum ce duce la mântuire, să fie cu supunere faţă de viito
rul episcop, şi, pânil atunci să asculte de vicarul Aron (735). 

Dorind să termine repede cu o vacanţii care dura din vara anului 
1744, căci atunci părăsise Klein Transilvania, Maria Terezia, cu ordinul 
d in 30 August 1751 trimis secţiei catolice a guvernului ardelean, a poruncit 
convocarea grabnică a sinodului electoral, care să propună 3 persoane po
trivite din cari dânsa să numească una în fruntea episcopiei. Tot atunci 
şi-a numit delegaţii împilrilteşti însărcinaţi cu conducerea lucrărilor sino
dului, pe cunoscuţii David Mariafy de Maxa şi Petru Dobra. lntr'un alt 
ordin, acesta secret, trimis guvernatorului ţării, a poruncit să se pună în 
vedere celor doi delegaţi ca în sinodul electoral ce va fi convocat, să stil
ruiască cu mult tact şi discreţie, ca între candidaţi să fie propus şi episco
pul l\foncaciului, Mihail Olszavszky, pe care dânsa voia să-l transfere în 
fruntea bisericii unite fiindcă, spune bizarul ordin, " in gremio dicti cleri 
vix aliquis reperibilis foret praemissis ad debite et cum decore gerendum 
munus episcopale necessariis qualitatibus polleret" (736). 

Imprejurările deosebit de grele, cari au urmat după plecarea lui Ioan 
Inochentie Klein, şi cari nu puteau fi dominate şi schimbate de puterile 
reduse ale unui vicar, episcopesc la început, apostolic pe urmă, apoi situaţia 
care i s'a creiat <lupii ce Klein aruncase asupra lui fulgerul excomunicării, 
l-au ţinut pe Petru Aron în umbră. :\lijloacele de apărare a unirii şi mă
surile de potolire a răsvătiţilor împotriva ei erau discutate, cum s'a văzut, 
de către guvernul ardelean, de către secţiunea catolică a lui şi de către 
organele centrale dela Curtea împărătească. Lui Aron i s'au cerut doar 
date statistice şi, odată, o nouă orânduire a protopopiatelor. Abia târziu, 
în 1749 şi 1750, vicarul a ieşit din ţară, cutreerând regiunile bântuite de 
furtună în tovărăşia prietenului şi duhovnicului său Atanasie Rednic, 

(735) Textul demisiei şi al pastoralei în A. BuNEA, o. cit., pp. 294-297. 
(736) Amândouă decretele ibidem, pp. 297-302. 
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explicând temeiurile dogmatice ale unirii cu dovezi din cărţile rituale ale 
bisericii greceşti şi distribuind broşura lămuritoare, pe care o tipărise pen
tru nevoile acestor vremi de aprigă luptă antiunionistă. De altfel, firea 
lui însăş aplecată spre austera ascesă a vechilor pustnici din primele 
veacuri ale creştinismului se împotrivea manifestaţiilor spectaculoase, iu
bind mortjficarea muncii retrase, migăloase, obositoare prin regulata uni
formitate, care îngăduia permanenta concentrare a gândului asupra vieţii 
de apoi, dar, chiar prin aceste însuşiri, atât de necesară pentru marile 
realizări de certă durată. Spre deosebire de Klein, care a fost vlădica 
politic, Aron a fost vicar, apoi episcop duhovnic. Acela voia să întărească 
unirea prin îngrădirea ei cu largi drepturi politice şi privilegii materiale 
şi sociale ; acesta în schimb, urmărea întărirea unirii prin dovedirea ade
vărului dogmatic cuprins în ea. Pe Klein îl preocupa unirea ca unicul 
mijloc de emancipare politică a naţiei, pe Aron îl preocupa ca singura cale 
de mântuire a sufletelor. De aceea activitatea celui dintâi s'a desfăşurat, 
trepidantă şi eroică, în misiuni politice la Viena şi în lupte cu Status
urile în dieta din Sibiu, a acestuia din urmă s'a desfaşurat în liniştea plină 
de miresmele tainei a bisericii, în şcoală, în tipografic şi în istovitoare călă
torii misionare. Două temperamente cu totul deosebite, corespunzând 
însă fiecare unei mari neYoÎ a vremii : unul a pus temelii solide politicei 
româneşti, şi celălalt culturei româneşti. 

După o muncă înecată şi întreruptă mereu, în 1747 a fost, în sfârşit, 
terminată aripa dinspre mează noapte a mânăstirii blăjane, a cărei zidire 
începuse în 1741 şi astfel s'au putut aşeza în ea primii călugări. .Aceştia 
au fost grecul Leonte l\Ioschonas, care, originar din insula Chios, a ajuns, 
nu ştiu cum, la Curtea lui Constantin Brâncoveanu, ca, apoi, să treacă 
la unire, să ajungă la Viena şi în legătură cu nunţiul papal care-l recoman
dase, prin omul său de încredere Sebastiani, lui Ioan Inochentie Klein. 
Acesta l-a adus la Blaj devenindu-i unul din sfetnicii intimi şi aderent ne
clintit în anii grei ai exilului, Grigoric i\laior, Gheronte Cotore şi Silvestru 
Caliani, cărora li se a dăogase în li50 şi Atanasie Rednic. Aron, care se în
torsese dela studii în l 74i, nu sta în mânăstire fiindcă nu era călugăr şi 
fiindcă avea, în calitate de vicar episcopesc şi apoi ap�stolic, conducerea 
eparchiei. Este întâia dată în istoria Românilor ardeleni, când s'au întâl
nit în acclaş loc, călăuziţi de acelaş gând şi urmărind acelaş ideal, atâţia 
oameni de cultură superioară, câştigată în lungi ani de studii în şcoli 
străine. Cinci oameni din cinci părţi ale ţării. Aron din Munţii Apuseni, 
Rednic din Munţii Maramureşului îndepărtat şi ajuns sub păstorirea vlă
dicii rutean a l\foncaciului, Cotore de pe l\foreş, din satul Totoiu, aşezat 
între Alba Iulia şi Teiuş, Caliani din centrul câmpiei ardelene, iar Maior 
din Sărvad-ul Sălajului. Deosebirea de vârstă între ei nu era prea mare 
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şi nu se vedeau întâia oară acum aci. Toţi cinci trecuseră prin colegiul 
iezuit din Cluj. Caliani şi Aron erau acolo din 1730 ; în 1736 când Cotore 
era logicus, Caliani era rhetor . . În 1738 s'au întâlnit la noviciat în mânăsti
rea Muncaciului Caliani, Rednic, Maior şi_ Cotore, acesta din urmă rămase 
aci pentru scurt timp ; apoi Maior; Caliani şi Aron au petrecut câţiva ani 
împreună şi la Roma, ca elevi ai Colegiului de Propaganda Fide. După 
atâta timp destinul i-a adus iarăş pe toţi împreună, în acelaş târguşor, care 
acum se înfiripa, şi unde fiecare colţişor păstra încă proaspăt! amintirea 
răsboinicului episcop, care chiar în acest timp îşi arunca din surghiunul 
roman fulgerile mâniei şi revoltei sale nepotolite. 

Să-i vedem pe rând. Rednie se născuse la începutul anului 1722 în 
Giuleştii Maramureşului. În 1734 îl găsim principista la colegiul iezuit 
din Cluj, în 1738 era rhetor. La 1 Octombrie al aceluiaş an, cum rezultă 
din scrisoarea lui Inochentie Klein către Grigorie Bulko, egumenul mânăsti
rii Muncaciului, Rednic era· nodţiu aci (737). După terminarea noviţia
tului revine la Cluj, continuându-şi studiile în acelaş colegiu. ln 1741 
era phisicus iar în anul următor era metaphisicus (738). Absolvind filozofia 
trece în 1743 ·Ia Viena, ca elev al Institutului Pazmaneum, urmând la Uni, 
versitate studii teologice, pe care le termină în 174 7. Se întoarce iarăş, 
din ordinul împărătesei Maria Terezia, în mânăstirea din Muncaciu, 
tinde rămâne până la începutul anului 1749, când face profesiunea mona
hală şi este hirotonit ,e către episcopul Mihail Olsawszky, care la 12 Fe
bruarie îi eliberează certificatul doveditor şi al profesiunii şi al hiroto
nirei (739). Caliani, care înainte de a se călugări se numea Samuil, iar 
în călugărie a luat numele Silvestru, era în 1736 rhetor la colegiul iezuit 
din Cluj. Intre timp soluţionându-se chestiunea educării câtorva tineri 
în Colegiul de Propaganda Fide, în 1737 a fost trimis împreună cu alţi 
doi ale căror nume nu le cunoaştem, la Roma. Cum rezultă însă din foarte 
interesantul raport din 13 August 1740 al Nunţiulu� vienez, dânşii au rămas 
aci numai 5-6 luni, în cursul cărora au dovedit nu numai " buona dispo
sizione " ci şi unele bune rezultate, fiindcă, refuzând să se călugărească, 
la ordinul Curţii au fost toţi trei rechemaţi, lăsându-li-se libertatea să-şi 
aleagă o altă carieră (740). lntors în ţară, Caliani s'a hotărît, totuş, să 
îmbrace haina monahală intrând, pentru rtoviţiat, în mânăstirea Munca
ciului. La 13 Februarie 1738 scrie cardinalului Petra, secretarul Congre-

(737) I. BASILOVITZ, Brevis notitia frmdationis Th. Koriatooit:r, II, Cassovice, 
1790, pp. 74-75. 

(738) T6TH ZoLdN, o. cit., P· 170. 
(739) Orig. în Biblioteca centrală din Blaj. · 
(740) Aceasta este " deplorabilis a1unmorum nostrorum casus " de care vor

be�te necăjit lnochentie Klein într'o scrisoare a sa din acest an. N. loRGA, Sate 
# preoţi, p. 226, nota 3. 
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gaţiei de Propaganda Fide că în 9 Februarie se missum fuisse ad novitiatum 
Munkacsiensem (741 ). Aci se găseau, cum am văzut şi Grigorie Maior şi· 
Atanasie Rednic. ln vara anului 1740 a plecat împreună cu Petru Aron 
şi Maior, din nou la Roma în colegiul părăsit înainte cu trei ani. Amândoi, 
Caliani şi_ Maior făcuseră profesiunea monahală, iar Petru Aron a fost primit 
în colegiu numai după ce a făgăduit că se va călugări şi dânsul (742). 
Studiile filozofice şi teologice le-a terminat în 1747. 

Pe Gheronte Cotore - înainte de călugărie Gheorghe - îl găsim în 
· 1736 în anul întâi de filozofie (logică) în colegiul iezuit din Cluj. La în
ceputul anului 1738 era şi dânsul noviţiu în Muncaciu. Din cauza sănă� 
tăţii şubrede, cum scrie însuş peste două decenii, ori, fiindcă a fost găsit 
nepotrivit pentru vieaţa monahală - inhabilis pro religione inventus -
cum spune Gr. Maior, a părăsit mânăstirea (743) fiindcă scrisoarea lui 
Klein nu-l aminteşte la 1 Octombrie 1738 între noviţii. Ieşind din mânăstire 
episcopul l-a trimis la Tâmavia, unde şi-a terminat studiile filosofice şi 
teologice, absolvind în 1747. Gregorie Maior îşi face însuş o scurtă auto
biografie în emoţionanta vorbire cu care şi-a luat rămas bun dela preoţimea 
sa în sinodul din 1782 : "m'am născut din părinţi creştini pravoslavnici, 
am crescut în şcolile cele mici cu destulă lipsă şi străinătate prin Ţara Un
gurească întâi, apoi şi în Ardeal la Cluj, de unde rhitor am fost primit de 
prealuminatul mai înainte întru acest scaun şezător odată vrednic de veci
nică pomenire arhiereu al Făgăraşului slobod Baron Ioan Inochentie Klein, 
am fost, zic, primit la clerică şi trimis pe uscat, pe mare până la Roma ; 
acolo în vestitul collegion de Propaganda Fide eu în vreme de 7 ani ispră
,;nd învăţăturile cele mai înalte cum sunt filozofia şi bogoslovia, făcându-mă 
doctor aceloraşi ştiinţe dumnezeeşti şi învăţător neamurilor, m'am întors 
iarăş prin primejdioasele ale mării furtuni în patria mea în Ardeal şi la 
Blaj de unde eram şi trimis" (744). Intr'adevăr în 1737 :Maior era rhetor 

în colegiul iezuit din Cluj (745). La 1 Octombrie 1738 Klein îl aminteşte 

(741) Revista Transilvam·a, X, 1877, p. 124. 
(742) Nw:iţiul scrie în raportul amintit că împăratul "ha determinato d'in

viare a codesto Collegio Urbano tre altri giovani, due dei quali sono gia professi 
dell'Ordine di s. Basilio ed ii terzo ..... ha promesso, per quanto mi si dice, di 
professare a tempo debito Io stesso s. Ordine". Colecţia păr. Armeanu. Altfel 
prezintă lucrurile Samuil Micu KLEIN în Istoria bisericeascd manuscrisă a sa, scriind 
(partea 10, pp. 83-84) că, după Aron, Klein a trimis la Roma pe Grigorie Maior, 
Silvestru Caliani şi Petru Iacob. Din Roma au fost trimişi la Muncaciu să facă 
noviţiatul şi să se călugărească. Petru Iacob a refuzat şi s'a întors acasă. Maior 
şi Caliani însă au intrat în mânăstirea Muncaciului, unde au rămas un an de zile 
făcând noviţiatul, apoi s'au întors în colegiul roman. 

(743) T6TH ZOLTAN, o. cit., 183. 
(744) I. M. MOLDOVANU, Acte sinodali I, p. 115. 
(745) T6TH ZoLTA.N, o. cit., p. 170. 
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între noviţii români dela mânăstirea Muncaciului. Noviţiatul a durat, .ca 
şi al lui Caliani, trei ani. Din Muncaciu trece în 1740 la Roma. În 1745 
s'a hirotonit iar în primăvara anului 1747 a plecat spre casă (746). În Roma 
a fost, împreună cu colegul său Caliani, martor al sbuciumului şi suf erin
ţelor vlădicului Klein, căruia i-a rămas statornic aderent şi căruia i-a scris 
şi din drumul spre ţară, o scrisoare din Ancona şi două din Viena. În 
capitala imperiului, unde se găsia Rednic, venise, din ordinul împărătesei 
Maria Terezia şi Gherontie Cotore dela Târnavia. Se găseau deci împreună : 
Caliani, Maior, Rednic şi Cotore. Impreună, cu paşaport colectiv, au 
plecat la Muncaciu, unde din ordinul aceleaş împărătese, trebuiau să ieie 
instrucţiunile lui Manuil Olsavszky, vlădica rutean, care era un fel de şef 
spiritual al bisericii unite din Ardeal (747). Si tot împreună au sosit la 
Blaj, de unde, cum am văzut, Maior, Caliani şi Cotore trimit la 29 Octom
brie interesanta scrisoare colectivă Congregaţiei de Propaganda Fide. 

La data sosirii lor în Blaj, criza din biserica unită atinsese culmea, 
cum rezultă din însăş scrisoarea celor trei amintiţi mai sus. În mijlocul 
acestei mari învolburări dânşii exclamau îngroziţi : câtă văpaie ! (Quanto 
fuogo). Maior şi Caliani, veniţi din Roma, s'au alăturat, dela început, par
tidei kleiniene, fiind amândoi purtătorii unor mesagii ale exilatului şi au 
rămas până la sfârşit păstrătorii şi răşpânditori cultului lui. Rednic, cu 
care Aron petrecuse aproape un an întreg la Viena, unde îl însoţise pe epi
scopul în 1744 şi unde rămăsese şi dupa fuga lui la Roma, până la sfârşitul 
verii anului 1745, era de partea vicarului, al cărui intim prieten şi duhovnic 
deven.ise. Samuuil Micu notează cu ironie: "Aron în Viena se cunoscu 
cu un fecior român nobil de bun neam, cu Alexandru Rednic (Alexandru 
se numea înainte de călugărie) din Maramureş anume din Giuleşti, carele 
merse la Viena spre filozofie şi teologie, şi si-au gl1tit bunl1 cale spre cele 
viitoare (748). Aceşti doi oameni dela munte se asemănau şi la fire. Am,n
doi aveau ceva din duhul vechilor anahoreţi: asceţi aspri şi necruţatori cu 
sine, dispreţuitori ai măririlor lumii trecătoare şi deşarte şi de-o straşnică 
dârzenie în apărarea a ceeace li se părea lor că e drept şi legal. Gheronte 
Cotore, deşi împărtăşise la început cu Caliani şi l\laior, aceleaşi sentimente 
în faţa "vipaii " din biserica unită, pare a fi ramas neutru între cele două 
partide care se sfâşiau. 

De altfel, dânsul era cel mai matur şi mai preocupat de problemele 
mari ale bisericii şi ale naţiei dintre colegii cu care venise la Blaj. Ca stu
dent în Târnavia compilau in 1746 după cunoscuta Histoire du schisme des 
Grecs a lui L. Maimbeurg două cărţi : Despre schismaticia Grecilor şi Despre 

(746) Transilvania, l. cit. 
(747) TOTH ZOLTAN, o. cit., p. 184. 
(748) ŢIPARIU, Acte fi Fragmente, p. 99. 
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articulusuri[e. cele de price, care aceasta din urmă, lămureşte "pentru mai 
marea îndreptare a neamului meu " cele patru puncte despărţitoare dintre 
Răsărit şi Occident, anume " purceaderea Duhului sfânt şi dela Fiul, ma
teria s. Comunicături, " " locul curăţării " şi, al patrulea, " capul bisericii 
sau mărirea papei ". Lucrarea terminată la 14 Octombrie 1746 a fost scrisă 
" cu mare osteneală precât mi-au ajuns vriamia şi putearia, fiind încă şi 
mai multe gata a face ". Scopul urmărit era ca cititorul " oarecând nea
mului nostru celui rătăcit " să-i poată fi cu " îndireptare spre cărarea cea 
dreaptă a împăraţiei cerului ". 

Deosebit de interesantă este încheierea lucrării, care încearcă să dea 
un înţeles naţional unirii cu câtolicismul. lntr'un memoriu din 1744 trimis 
Curţii împărăteşti prin agentul său Hardt în numele catolicilor ardeleni 
de amândouă riturile, Klein spunea că situaţia tristă şi " nemaiauzită " 
(unerhorte) a Românilor se datoreşte schismei, adică desfacerii lor de cato
licism (749). Gheronte Cotare reia ideia completând-o cu aceea a originii 
romane. Românii fiind de origine roman:1 au aparţinut bisericii romane 
şi atâta timp cât au trăit în această complettl romanitate erau vestiţi şi lău
daţi, viteji şi "în răsboiu tari", erau înţelepţi, porunceau Ardealului, le 
slujeau alte neamuri şi erau plini de fapte bune. Pentru " tăierea " de 
biserica Romei, neamul căzu sub robia păgânilor, este " făra de veste şi 
de toţi ocărît zace", este fără putere şi mai prejos decât alte neamuri, în
conjurat de norul neştiinţei, lepădat de toţi, e de batjocura altora şi " bogat 
de fapte rele ". De aci înainte " şi mai multe i se va întâmpla " dacă 
se va lăsa înşelat de Grecii cari vin " învăscuţi în piei de oaie din afară, 
iar dinlăuntru sunt fără de saţ " şi nu se va împreuna iarăşi cu Capul bise
ricii de care s'a despărţit prin înşelăciunea Grecilor. 

Pentru Români, deci, unirea cu catolicismul înseamnă revenirea la 
vechea credinţă romană, spre care trebuie să-i atrag:1 şi originea lor romană 
şi ea, " fiind şi noi sânge adevărat al Râmlenilor ". Ortodoxia orientală 
este în evoluţia naţiei schismaticie adică " tăierea de către ascultarea bise
ricii Râmului ", în care - tăiere - a lunecat atrasă de viclenia grecească 
şi care a adus asupra noastră toate nenorocirile precum a adus despărţirea 
de biserica Râmului şi nenorocirea Grecilor cari şi-au pierdut împărăţia 
din această cauză (750). 

(74-9) Da aber din Walacher schismatisch warcn, ist es leitchtlich zu muth
massen, dass das Schisma selbe in dieses unerhorte Tractamcnt geworfcn habe. 

(750) O amănunţită descriere a acestor două lucrări ale lui Ghcrontc Cotore, 
al căror manuscris se păstrează în Biblioteca centrală din Blaj, în N. COMŞA, 
Manuscrisele românefti din Biblioteca centrală dela Blaj, Blaj, 194-1-, p. 94 squ. 
Textul încheierii Articu/ufurilor celor de price, la pp. 96-98. Textul ii dă şi A. Bu
NEA în Episcopii Petru Pavel Aron fi Dionisie Novacovici, pp. 371-373. Asupra 
importanţei concepţiei lui Cotore a atras atenţiunea Toth Zoltan în studiul Coto-



Concepţia aceasta că unirea Românilor cu catolicismul nu este decât 
revenirea în sânul bisericii căreia îi aparţinuseră înainte de "fapta cum
plitlJ. " a lui Mihail Cherularie, a devenit comună tuturor fruntaşilor bise
ricii unite din Ardeal. Astfel Atanasie Rednic spunea în pastorala adresată 
Ia 26 Maiu 1771 " bătrânilor şi tinerilor din Vidicul Rodnei " că noi descin
dem " dela Roma sau dela stll.pânirea fi neamul Râmlenilor " şi de aceea ne 
numim Români sau Rumâni şi că unirea cu Roma înseamnă unirea cu "cei 
dela Apus adiclJ. cu Râmlenii '' {Biblioteca centrală din Blaj, ms. }atinsese 
nr. 231) iar Petru Maior spune în Istoria bisericii Românilor că" întorcându
se Ardealul sub stăpânirea împărăteştii case a Austriei, cu părtinirea îm
păratului Leopold celui întâi al Româ.nilor ajutorat (Atanasie) cu tot clirul 
şi cu toţi Românii se întoarse la tmplJ.rtllfirea bisericii romane cea tnainte de 
fase sute de ani părăsită'' (p. 86). Părerea că religia a fost cauza nenoro
cirii Românilor o avea şi Samuil Micu Klein scriind "ita Valachis religio 
causa fuit, quod pro toleratis in Transilvania haberi coeperunt" (Historia 
Daco-Romanorum seu Valachorum, în Foia pentru minte, inimlJ.· fi literatură, 
1862, p. 83). Pentru Gheronte .Cotore deci şi pentru tovarăşii lui şi 

" despărţirea de către Capul Biseri�ii ", cum numeşte el răsvrătirea de 
atunci împotriva unirii, însemna o mare nenorocire naţională. 

Cu aceşti oameni, adunaţi din toate părţile ţării Ardealului şi plini 
de învăţătură, şi-a început activitatea în 1747 în mânăstirea Blajului. Tot 
sub vicariatul lui Aron a început a funcţiona şi tipografia de aci. La nece
sitatea pentru naţie şi biserică se gândea, cum am văzut, şi vlădica lnochen
tie Klein. Importanţa ei devenise şi mai evidentă în timpul noilor turbu
rări antiunioniste şi de aceea Maria Terezia în rescriptul din 14 Octombrie 
1746 invită guvernul să-i facă propuneri concrete privitoare la întemeierea 
unei tipografii româneşti. lntemeierea mi ,mai putea fi amânată după ce 
împărăteasa cu ordinul din 23 Noe�brie 1746 a interzis introducerea în 
Trans�lvania a că"rtilor bisericeşti tipărite în Moldova şi Ţara Românească. 
În Blaj se păstrau încă resturile vechii tipografii a vli!diciei româneşti, care 
funcţionase înainte de unire la Alba Iulia, şi Klein se gândise şi el la restau, 
rarea ei. Lipsa de bani însă l-a împiedicat să-şi ducă la îndeplip.ire planul. 
A resturat-o vicarul Petru Aron " suis propriis iisque magnis sumptibus ", 
cum ne asigură călugărul blăjean Josafat Devai în raportul său din 29 
Octombrie 1771 adresat episcopului Atanasie Rednic (751 ). Tipografia 

rea Gerontius es az erdelyi roman nemzeti ontudat ebredbe, publicat în revista Hitel 
din Cluj, IX, 1944, pp. 84-95. 

(751) Textul în Vasile PoP, Disertaţie despre tipografiile romdnefti din Transil
vania fi tnvecinatele ţări, Sibiu, 1838, pp. 39-42. După informaţia lui I. Bulk� 
restaurarea tipografiei s'ar fi făcut cu ajutorul calvinului Ştefan Poldi din Cluj. 
Transylvania, II, Viena, 1778, p. 236. Informaţia e greşită: Ştefan Poldi era tur-



era gata în vara anului 1747 căci la 14 Iulie a acestui an Teza�rariatul 
ardelean îi scria lui Aron să tipărească urgent la Blaj - Balasfalvae typis 
excudantur - o sută exemplare româneşti şi două sute exemplare sârbeşti 
din ordonanţa împotriva contrabandiştilor de monedă pe care s'au angajat 
să o traducă în aceste două limbi tinerii călugări veniţi de curând din Viena 
adică. Maior, Caliani, Rednic şi Cotore (752). Ordonanţa a şi apărut în 
curând sub titlul : Porunca prea inlllţatei 'Doamnei Impllrlltese fi Crlliesei 
Doamnei, Doamnei Marii Ternii, cu carea se opreşte petrecerea banilor im
pllrllteşti şi crllieşti în ţllrile Porţii otomaniceşti supuse, scoasa de pre letinie 

in limba româneascll şi tipllrittl în scaunul arhieresc în Blaj, anul Domnului 
1747 in luna lui Augustin 27 de :tile (753). A doua tipăritudl, despre care 
avem informaţiuni sigure, eşită de sub teascul tipografiei blăjene a fost 
Floarea Adevllrului, apărută cum s'a arătat mai sus, în 1750 · care a fost 
opera colectivă întocmită de Aron cu colaborarea celor patru învăţaţi din 
mânăstire şi pe care a distribuit-o cu prilejul vizitaţiei din acel an în 
satele răsvrătite. Titlul întreg al cărţii e : Floarea Adevllrului pentru pacea 
şi. dragostea de obşte, din grlldinile sfintelor Scripturi pn·n mare str{ldanie 
cucernicilor între ieromona# în mânllstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum fn
tâi culeas/1., carea luminat arată : cum unirea alta nu este jllrli mmzai o·e
dinţa si învllţlltura Sfinţilor Pllrinţi. Tipdritu s-au în Blaj în anul Domnului 
1750 Martie 30. Tipăritura are 64 foi numerotate(= 128 pagini) şi două 
foi nenumerotate în So mic (754). Predoslovia lucrării înşiră cărţile ro
mâneşti - grădinile ! - din care autorii au cules floricelele oferite acum 
cititorilor iubitori de adevăr. Acestea sunt : 1) Sfânta Biblie tipărită în 
Bucureşti 1688, 2) Tryodion sau Straşnic tipărit tot acolo în 1747, 3) Pente
costarion tipărit la Râmnic în 1743, 4) Mineiu tipărit tot acolo în 1737, 
5) Pravila tipărită la Târgovişte în 1752, 6) Milrgdrit de S. Zliltăust tipărit 
în Bucureşti în 1691, 7) Octoihul tipărit la Râmnic în 1742, 8) Molite?J11icul 
tipărit tot acolo în 1730, 9) Liturghie tipărită la Bucureşti în 1747, 10) Viaţa 
sfinţilor tipărită la Iaşi 1682, 11) Cluciu adica Cheia îm,elesului tipărită la 
Bucureşti 1678, 12) Invllţllturi creştine/li tipărite la Snagov în 1700, 13) /11-
'l'llţllturd creştineasc/1. de s. Liturghie tipărită la Iaşi 1697. 

Cu citate din aceste cărţi sfinte, folosite de biserica românească, autorii 
vor arăta că Unirea nu este o credinţă nouă, ci e credinţa şi învăţătura. de 

nătorul literelor româneşti şi latine şi a intrat în serviciul tipografiei numai în 1755. 
Z. PĂCLIŞANU, Tipografia din Blaj, în rt;vista Boabe de grâu

1 
V, 1934, pp. 107-108 .. 

(752) Orig. în arhiva Mitropoliei illajului. 
(753) N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene I p. 46 nr. 41. 
(754) Din ediţia întâia se cunoaşte un. singur exemplar în Biblfoteca l\fozeu

lui Naţional din Budapesta, fondul Teodorescu. A fost descrisă de C. TAGLlA\"INI 
în Contribuţiuni la bibliografia românească vecl,e, publicat în Cercetări literare V 
(1943) p. 1-2. 



totdeauna a sfinţilor părinţi. Cuvântul ctltre cititori lămureşte că unirea 
înseamnă unire în credinta nu în rit # obiceiuri cc pentrucă din începutul 
sfintei biserici creştineşti totdeauna între biserici s'au găsit osebite obiceiuri 
în slujbe şi ţeremonii, în posturi şi mâncări, şi măcar că ţiind o credinţă 
întreagă unii pre alţii nu au osândit ". Obiceiurile legii, poruncile sfintei 
biserici şi aşezământurile sfinţilor Părinţi, le ţin şi uniţii, căci c

c a le ţine 
întregi tare ni se porunceşte ". Prin urmare " nici o schimbare sau moto
coseală în obiceiurile legii şi poruncile sfintei biserici aci - în unire - se 
poate afla ", şi de aceea " nepăciuirea şi urârea între fraţi este nejustifi
cată". 

Patru sunt, totuşi, cc stihurile " pentru care unii " smintindu-se, nu 
s'au sfiit a părăsi pacea şi dragostea cea de Dumnezeu poruncită". Acestea 
sunt 1) primatul papal, 2) purcederea Sfântului Duh şi dela Fiul, 3) azima 
ca materie valabilă a Comunicaturii şi 4) Purgatoriul. "Acestea dar, con
tinuă Cuvântul, datori vom fi precum ne-am făgăduit a le cerea prin sfin
tele cărţi şi prin învăţăturile s. Părinţi şi aflându-le ca nişte dumnezeeşti 
învăţături şi ale sfinţilor părinţi, dator va fi fieştecare preavoslavnic creştin 
a le crede şi a le mărturisi ". 

Lucrarea are cinci capitole : 1) Pentru credinţă, 2) Pentru Capul 
bisericii, 3) Pentru purcederea Duhului Sfânt, 4) Pentru materia sfintei 
Comunicături, 5) Pentru sufletele răposaţilor. Iată cum dovedesc autorii 
primatul papal în capitolul II al cărţii. După ce în capitolul I au arătat 
că adevărata credinţă a lui Christos este una singura, ideia continuă în 
cap. II cu afirmaţia că precum este o singurt'J credinţă, la fel este o singura 
biserică. Biserica e "adunarea creştinilor tntr'o credinţă " şi cc întru îm
preunarea aceloraşi taine". Ea trebue să aibă un cap sau stăpânire pentru 
că toată împărăţia împărţindu-se întru sine se pustieşte şi toată cetatea 
au tasă împărţindu-se între sine nu va sta şi precum trupul cu mai multe 
capete urît este şi grozav. "Precum dară trupul cel firesc multe mădulari 
având cap are, care stăpâneşte şi porunceşte celorlalte mădulări aşa şi 
biserica sau adunarea creştinilor fiind un trup de taină trebue să aibă cap ". 
Capul nevăzut nu numai al cc bisericii proslăvite care este adunarea sfin
ţilor în ceriu ci şi aceştii"văzute care-i pre pilmânt, iaste însuş Marele Arhie
reu şi mântuitorul nostru Isus Hristos". Dar Domnul înălţându-se la 
cerescul Părinte, ne-a lăsat biserica Sa, sau, precum sfântul apostol grăia
şte, mădularile sale, adică credincioşii fără cap văzut. Intâi a rânduit 
pe s. Petru cap şi mai mare pilstor turmii sale şi i-au dat cheile lmpilră
ţiei. Aci autorul citează cunoscutele cuvinte dela Matei: ·Tu qti Petru 
# pe piatra aceasta voi :zidi biserica mea etc. apoi arată cum sunt interpretate 
aceste cuvinte de biserica grecească. Ca pilda se citează Mineiul care nu
meşte pe Petru "piatra # temelia credinţei " ; pe piatra bagosloviei tale au 



au 

întarit stapânul Hristos biserica necllUita ; tu dupl1 vrednicie piatra te-ai numit 
când credinţa bisericii necll1titl1 Domnul o au întl1rit .fi pre tine mai mare 
pl/.stor oilor celor cuvântl1toare te-au pus de unde şi descuitor porţilor cereşti 
pre tfne ca pre un �un te-au încredinţat ". De aceea biserica numeste pe 
Petru V ârhovnic şi căpetenia apostolilor şi mai mare al bisericii. 

Se arată apoi unde şi-a pus Petru Scaunul şi cine-i sunt urmaşii, citân
du-se şi aci Mineiul : " Romii cei mai mari decât alte cetaţi tu ai fost întâiul 
episcop şi slavl1 fi lauda şi bisericii întâiul Petre şi porţile Iadului nu o vor 
birui pre ea ". 1n fi.ne se citează hotărîrile a o mulţime de soboare orientale, 
care l-au recunoscut pe episcopul Romei căpetenie a bisericii. Capitolul 
încheie cu cuvintele : Dovedit este dara din sfintele cl1rţi acest adevl1r cum ca 
patriarhul Romei ..... este următoriu sfântului Petru ca şi stl1pân a toate ade
vl1ratelor lui Christos biserici. 

ln felul acesta continuă dovedirea şi a celorlalte "$tihuri " : purce
derea Duhului Sfânt şi dela Fiul, azima ca materie valabilă a comunicăturii 
şi existenţa Purgatoriului. Stilul este suficient de popular, argumentarea 
c:ste strânsă şi de o logică impecabilă. Autorii se dovedesc, ceeace nu-i 
de mirat având în vedere studiile făcute, buni şi abili teologi (755). 

Tot în 1750 a apărut în tipografia lui Aron Ideia care spre mai mare 
folos s' au aşezat pmtru scăderea cărl1uşiilor şi sălăşluirilor celor f11rl1 platl1 
în Ţara Ardealului, care era o ordonanţă oficială sau patentd. 

În timpul deci când furtuna sguduia năprasnic biserica unită, vicarul 
Aron punea, la Blaj, temeliile a două instituţiuni menite a o întări mai 

(755) Lucrării blăjene i s'a dat în curând o violentă replică de către un că
lugăr din Ţara Românească, probabil din jurul episcopului Grigorie al Râmni
cului. Replica, păstrată numai în manuscris, se întemeiază în primul rând pe cu
noscuta Carte sau lumină cu drepte dovediri din dogmele bisericii răsăritului asupra 
dejghinării papistafilor a lui Maxim Peloponezianul, tradusă şi tipărită �e Antim 
Ivirianul în 1699 cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu. Replica numeşte 
tipăritura dela Blaj "teacă de minciuni " ai cărei autori sunt "porcii " care cu 
nebunie " râmă şi scurmă şi calcă şi strică mărgăritarul dumnezeeştei Scripturi" 
şi " multe feluri de bârfele borăsc spre fii sfintei biserici a răsăritului ". Uniţii 
sunt " tulburători şi spărgăzori de haina lui Christos " cari " mai răi decât puiul 
de năpârcă roadeţi pântecile maicei voastre şi horiţi asupra ei hiule grele, şi" prin 
trufia minţii repezindu-vă ca nişte cai neînvăţaţi aţi rupt împletiturile lui Dumnezeu 
şi ţesăturile sfintelor soboare şi jugul hotarelor soborniceştii biserici l-aţi lepijdat 
umplându-vă pre voi de vorbe şi fapte viclene". După introducerea scrisă în 
stilul arătat, autorul replicei se ocupă pe rând de capitolele cărţii blăjene. Este o 
replică vioaie, energică, plină ici colo de pitoresc, desfăşurându-se precipitat ca 
un vijelios pârâu de munte. Autorul dovedeşte, fără îndoială, multă agerime în 
comentarea anumitor texte liturgice şi stăpâneşte bogate cunoştinţe din literatura 
teologică răsăriteană. Nu lipsesc nici naivităţile cari nu pot surprinde pe cei obiş
nuiţi cu felul de argumentare pentru uzul masselor al atâtor;1 din scriitorii şi pole
miştii greci. Textul replicii, însoţit de bogate explicaţii istorice şi literare a fost 
tipărit de Teodor Bodogae în Despre cunoftinţele teologice ale preoţilor români de 
acum două sute de ani, Sibiu, 1944. 
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mult decât toate decretele şi poruncile împărăteşti. Din nefericire noi 
tineri n'a mai putut trimite la Roma mulţi ani din cauza opreliştii Curţii 
împărăteşti. Conform art. 4 al diplomei din 21 August 1738 cu care Carol 
VI a dăruit episcopiei unite domeniul Blajului, alegerea celor trei tineri 
pentru Colegiul de Propaganda Fide din Roma trebuia aproabată de împă
ratul (756). La 14 Aprilie 1760 Aron, acum episcop, scria Cardinalului 
Crivelli " ad unicam quam habemus Romae fundationem ah anno 1744 
su.ccessoru alumnos expedire impedim. Recepi mox - continuă scrisoarea
ab Aula inihibitionem ne absque eiusdem primo obtento assensu promovean
tur alumni, quem ut appromissum nec in hodiemum usque optinui as
sensum" (757). 

Cauza acelei oprelişti pare a fi fost primejdia pe care o putea prezenta 
Klein pentru tinerii studenţi, cum a dovedit-o exei '\plul lu_i Caliani şi 
Maior, întorşi acasâ plini de neastâmpâr ..... Kleinian. 

(756) "Tribus alumnis romanis în collegio de Propaganda· Fide Urbano Romae 
âegentibus ..... quc,rum susceptionem et denominationem ..... nobis et successoribus 
nostris reservamus ". 

(757) Copie într'un Protocol de acte în arhiva Mitropoliei Blajului. Astfel 
este inexplicabil felul cum a ajuns, totu1, în Colegiul de Propaganda Fide Filoteiu 
Laszlo care a fost primit acolo la 10 Decembrie 1753. (Transilvania X - 1877 -
pa-124). ln 1760 când a scris Aron scrisoarea cita.t&·. Filoteiu Laszlo era profesor 
în Blaj. 
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